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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/3025/2021, de 5 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de
maig, modificada per la Resolució EDU/2463/2021, de 27 de juliol, 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, modificada per la Resolució EDU/2463/2021, de 27 de juliol,
es van 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, referents a les circumstàncies
d'abstenció i recusació, disposa que la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de
nomenar nous membres dels òrgans de selecció per substituir aquelles persones en què concorrin alguna de les
causes previstes en aquella base o per causa de força major. La resolució del nomenament dels nous membres
s'ha de publicar al DOGC.
Atès que la presidenta del tribunal número 2 de l'especialitat d'Administració d'empreses, del cos de professors
d'ensenyament secundari, no pot seguir formant part del tribunal per causa de força major a partir del 3
setembre de 2021, cal nomenar una nova persona com a presidenta d'aquest tribunal.
Per la qual cosa,

Resolc:

Nomenar la senyora Antonia Regué Solé, presidenta del tribunal número 2 de l'especialitat d'Administració
d'empreses del cos de professors d'ensenyament secundari, amb efectes de 3 de setembre de 2021, en
substitució de la senyora Olga Mesalles Rué.

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 l'òrgan que dicta aquest acte 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, 5 d'octubre de 2021
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Dolors Collell Surinyach
Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics
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