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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ ENS/1557/2013, d’11 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, per
la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis,
a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
Per la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, es va convocar concurs de mèrits per a la provisió de llocs de
treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
Atès que s'han observat errades en l’annex 1 de la Resolució esmentada, que afecten, concretament, a la
distribució territorial dels llocs vacants a cobrir en comissió de serveis en les inspeccions territorials de
Barcelona i de les Terres de l’Ebre, i d'acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 74.2 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Modificar l’annex 1 de la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig en el sentit següent:

A la pàgina 3/16 on diu:
“Inspecció territorial: Barcelona
Places: 1 (entre les especialitats i perfils següents)”,
ha de dir:
“Inspecció territorial: Barcelona
Places: 2 (entre les especialitats i perfils següents)”.

A la pàgina 4/16, on diu:
“Inspecció territorial: Terres de l’Ebre
Places: 3 (entre les especialitats i perfils següents)”,
ha de dir:
“Inspecció territorial: Terres de l’Ebre
Places: 2 (entre les especialitats i perfils següents)”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 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 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 recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la
consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons
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el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de
les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de juliol de 2013

Irene Rigau Oliver
Consellera d’Ensenyament

(13.197.026)
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