
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació   
 
 

RESOLUCIÓ de 25 de febrer, de nomenament de la comissió de valoració del concurs de mèrits 

per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’institut Obert de 

Catalunya. 

Atès el Decret 57/2020, de19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya que regula el sistema de 

provisió dels llocs de treball docents d’aquest centre; 

Atesa la Resolució  EDU/172/2022, de 19 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per 

a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya,  

D'acord amb el Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; el 

Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig; 

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits a la convocatòria; 

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, 

Resolc: 

Nomenar la següent  comissió de valoració:   

-President: Jordi Serarols Boada 
-Secretària: Carolina Palomares  Grau 
-Vocal 1: Rafael Barrachina Martínez 
-Vocal 2: Miren Itziar López Lorenzo 

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 

contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de 

dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, 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, es pot 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, 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, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

Josep Gonzàlez-Cambray 
Conseller d'Educació 
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