
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de
maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública
docent i adquisició de noves especialitats.

La Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, va convocar concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció
pública docent i adquisició de noves especialitats.

Per la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, es va nomenar els tribunals que han de qualificar i avaluar les
diferents proves del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

La base 6.6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, referida a l'abstenció i recusació,
disposa que la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels
òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per
alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució del nomenament dels
nous membres s'ha de publicar al DOGC.

Atès que s'han rebut diverses sol·licituds d'abstenció i renúncies per causa de força major per part de diverses
persones nomenades membres dels tribunals, s'han nomenat els nous membres que els han de substituir.

Per la qual cosa,

Resolc:

Fer pública l'acceptació de les abstencions i renúncies per causa de força major, presentades pels membres
dels tribunals que es relacionen a continuació, i el nomenament dels nous membres que els han de substituir,
efectuats en les corresponents Resolucions, en el sentit següent:

Cos de mestres

Especialitat d'Educació infantil

Tribunal titular número 35

Nomenar la senyora Sílvia Roca Espaulella, en substitució de la senyora Rosa Maria Escánez Sánchez, amb
efectes de 17 de juny de 2021.

Cos de mestres

Especialitat d'Educació física

Tribunal titular número 01

Nomenar la senyora Maria del Mar Fargas Fursa, en substitució de la senyora Mercedes Ibañez Jimenez, amb
efectes de 7 de juliol de 2021.

Cos de mestres

Especialitat d'Educació física

Tribunal titular número 02
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Nomenar el senyor Ferran Delgado González, en substitució de la senyora Inmaculada Tacies Capdevila, amb
efectes de 17 de juny de 2021.

Cos de mestres

Especialitat d'Educació primària

Tribunal titular número 18

Nomenar la senyora Jennifer Ribes Abelanda, en substitució de la senyora Maria Teresa Marti Salvador, amb
efectes de 28 de juny de 2021.

Cos de professors tècnics de formació professional

Especialitat de Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

Tribunal titular número 01

Nomenar el senyor Antoni Ribó Bigordà, en substitució del senyor David Estruel Jimenez, amb efectes de 7 de
juny de 2021.

Nomenar el senyor Benito Ortonobes Betriu, en substitució del senyor Joaquin Gracia Riu, amb efectes de 7 de
juny de 2021.

Nomenar el senyor Juan Jose Pi Gonzalez, en substitució del senyor Carlos Lapeña Royo, amb efectes de 7 de
juny de 2021.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat de Formació i Orientació laboral

Tribunal titular número 04

Nomenar la senyora Isabel Miquel Rodriguez, en substitució de la senyora Maria Dolors Crivillers Vilamala, amb
efectes de 18 de juny de 2021.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat de Informàtica

Tribunal titular número 03

Nomenar el senyor Jaume Jesús Ramos Prades, en substitució del senyor Jonatan Gimenez Elizondo, amb
efectes de 7 de juliol de 2021.

Nomenar el senyor Gonzalo Antonio Verge Arnau, en substitució del senyor Enrique Lorente Fuentes, amb
efectes de 17 de juny de 2021.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat de Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Tribunal titular número 01

Nomenar la senyora Mayra Monroy Martínez, en substitució de la senyora Paola Morales Rubia, amb efectes de
27 de maig de 2021.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat de Processos sanitaris
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Tribunal titular número 01

Nomenar el senyor Jaume Verdes Torres, en substitució del senyor Rafel Peral Martínez, amb efectes de 2 de
juny de 2021.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu,
davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juliol de 2021

Dolors Collell Surinyach

Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics

(21.210.074)
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