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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/1912/2022, de 16 de juny, per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones
seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques que tenien ajornada, del concurs oposició per a
l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre.
La Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos
d'inspectors d'educació, estableix que la fase de pràctiques forma part del procés selectiu i té per objecte la
valoració de l'aptitud per a l'exercici de la funció inspectora de les persones aspirants seleccionades.
Per Resolució EDU/2639/2020, de 26 d'octubre, es van nomenar funcionàries en pràctiques les persones
aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la
Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, i va declarar les exempcions de la fase de pràctiques.
Mitjançant la Resolució EDU/1994/2021, de 25 de juny, es va aprovar la llista definitiva de les persones
seleccionades un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició convocat per la Resolució
EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, es van declarar les persones aspirants exemptes de la realització de la fase
de pràctiques i es va ajornar la realització de la fase de pràctiques per al curs escolar 2021-2022, per aquelles
persones que ho van sol·licitar d'acord amb la base 11.5 de la resolució de convocatòria.
Així mateix, la base 13 de la Resolució de convocatòria disposa que, finalitzada la fase de pràctiques i
comprovat que les persones aspirants declarades aptes compleixen els requisits establerts en la convocatòria,
el conseller d'Educació publica al DOGC la llista definitiva de persones aspirants seleccionades i aprova
l'expedient del procediment selectiu.
D'acord amb la proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors
d'educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, les persones aspirants que figuren a
continuació, les quals es va nomenar funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2639/2020, de 26
d'octubre, se'ls va ajornar la fase de pràctiques per la Resolució EDU/1994/2021, de 25 de juny, i que s'han
avaluat durant el curs acadèmic 2021-2022.

Cognoms i nom

Puntuació global

Domingo Herraiz, Montserrat

6,4054

Solà Descamps, Lluís

6,0647

Martínez Molina, Kenneth

5,3992

Centellas Comellas, Albert

5,3471

—2 Aprovar l'expedient del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la
Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, i remetre al Ministeri d'Educació i Formació Professional la llista de
persones aspirants seleccionades relacionades a l'apartat anterior, per tal que es procedeixi al seu
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nomenament com personal funcionari de carrera de conformitat amb la puntuació obtinguda, amb efectes
econòmics i administratius d'1 de juliol de 2022.

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,
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, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juny de 2022

Josep Gonzàlez Cambray
Conseller d'Educació

(22.171.040)
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