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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/667/2022, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, 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/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en
pràctiques.
La base 7.4.7 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició
per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'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/1181/2021, de 20 d'abril, modificada per la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, i
per la Resolució EDU/219/2022, de 4 de febrer, 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/17/2020, de 13 de gener.
La Resolució EDU/2837/2021, de 17 de setembre, nomena funcionàries en pràctiques a les persones aspirants
seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.
Vistes una renúncia i una baixa del procediment selectiu de dos dels seleccionats del cos de professors
d'ensenyament secundari, de l'especialitat d'Educació física, i en disposar de més persones aspirants
proposades de l'especialitat, d'acord amb la llista complementària aprovada per la Comissió de selecció, per
incloure a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.
Per la qual cosa,

Resolc:

-1 Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, modificada per la Resolució
EDU/3285/2021, de 3 de novembre, i per la Resolució EDU/219/2022, de 4 de febrer, 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/17/2020, de 13 de gener, fer pública la renúncia del senyor Ángel Navarro Navarro, fer pública la baixa
del procediment selectiu per defunció del senyor Carlos Morelló Perles, tots dos seleccionats pel cos de
professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'Educació física, i fer pública la identitat de les noves
persones aspirants seleccionades, la senyora Cristina Araguz Navarro, amb una puntuació de 04,8053, i la
senyora Victoria Navarro Cervera, amb una puntuació de 04,8050, com a conseqüència de la renúncia i la
defunció, i d'acord amb la llista complementària aprovada per la Comissió de selecció.

—2 Nomenar la senyora Cristina Araguz Navarro i la senyora Victoria Navarro Cervera funcionàries en
pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'Educació Física, amb efectes
econòmics i administratius d'1 de març de 2022.

—3 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per a
l'execució d'aquesta Resolució.
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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, 9 de març de 2022

Josep Gonzàlez Cambray
Conseller d'Educació
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