
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de
novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el
concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats,
convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

La base 8.3.7 de l'annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició
per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, relativa a la llista
complementària de persones aspirants seleccionades, preveu, d'acord amb el que s'estableix a l'article 61 del
Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, que quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la
participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant
requerirà a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària de les persones aspirants
que segueixen a les proposades, per a la seva inclusió a la llista definitiva de seleccionades.

La Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, fa públiques les llistes de persones aspirants que han estat
seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de
noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Vistes les renúncies presentades per les persones aspirants seleccionades del procediment selectiu, i d'acord
amb les llistes complementàries aprovades per les comissions de selecció, de les persones aspirants que
segueixen a les que van ser proposades, per a ser incloses a la llista definitiva d'aspirants seleccionades,
sempre i quan en disposin per a les especialitats dels cossos on s'han produït les renúncies.

Així mateix, per l'estimació d'un recurs, s'ha d'incorporar un nou seleccionat i modificar el número d'ordre de la
llista de persones seleccionades.

Per la qual cosa,

Resolc:

-1 Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les
llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la
funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29
de gener, en el sentit següent:

1.1 Fer pública les renúncies de la senyora Mireia Feo Álvarez, del cos de professors tècnics de formació
professional de l'especialitat de Serveis a la comunitat, i la senyora Maria Dolores Sánchez Gómez, del cos de
professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'Administració d'empreses. No s'incorporen a la llista
noves persones seleccionades, en no disposar de més, d'acord amb la llista complementària aprovada per la
Comissió de selecció.

1.2 Fer pública la baixa del procediment selectiu per defunció de la senyora Cristina Maria Vilanova Vilaseró,
seleccionada pel cos de mestres de l'especialitat de Pedagogia terapèutica, i fer pública la nova seleccionada, la
senyora Elisabet Gómez Sánchez, amb una puntuació de 04,9992, d'acord amb la llista complementària
aprovada per la Comissió de selecció.

1.3 Fer pública la incorporació d'un nou seleccionat del cos de mestres de l'especialitat de Primària, senyor
Ramsés Pérez Moreno, per l'estimació del recurs interposat, i, com a conseqüència d'això, donar publicitat a
l'annex de la modificació de la numeració d'ordre d'algunes persones que ja havien estat seleccionades
correlativa a la puntuació atorgada al nou seleccionat.
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—2 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per a
l'execució d'aquesta Resolució.

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, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons 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, 13 de maig de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

Annex

Incorporació d'un nou seleccionat i modificació de la numeració d'ordre atorgat del cos de mestres de
l'especialitat de Primària de la llista de persones seleccionades, per l'estimació d'un recurs interposat

Ordre Cognom i Nom Torn Puntuació

556 Pérez Moreno, Ramsés 5,9736 L

557 López Vila, Carla 5,9734 L

558 Fernández Ortega, Esther 5,9680 L

559 De La Cruz Ribés, Cristina 5,9572 L

560 García Sánchez, Andrea 5,9570 L

561 Farrés Solà, Cèlia 5,9496 L

562 Blasco López, Noelia 5,9453 L

563 Pérez Ventura, Pilar 5,9452 L

564 Rigol Domingo, Anaïs 5,9434 L

565 Expósito Ruiz, Esther 5,9348 L

566 Comas Molas, Alba 5,9345 L

567 Oliva Chilleron, Edgar 5,9329 L

568 Lugo Pérez, Ana 5,9328 L
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569 Vilar Garcia, Ivan 5,9256 L

570 Solé Espot, Núria 5,9210 L

571 Cirera Riera, Natalia 5,9190 L

572 Puig Riera, Anna 5,9139 L

573 Renedo Comellas, Ester 5,9110 L

574 Zaragoza Cruz, Marta 5,9041 L

575 Ávila Dionisio, Andrea 5,5247 R

576 Costa Rodriguez, Anna 4,7037 R

(22.136.030)
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