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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs
oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm.
8332, de 3.2.2021).
Havent observat errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició
per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, publicada al DOGC núm.
8332, de 3 de febrer de 2021, se'n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 10, a l'annex 1, la taula Cos de professors d'ensenyament secundari de la base 1.1, on diu:

“525 Sistemes electrònics i automàtics 2 17 1 20”

Ha de dir:

“525 Sistemes electrotècnics i automàtics 2 17 1 20”

A la pàgina 21, a l'annex 1, la base 5.3, on diu:
“Contra la resolució esmentada, que posa fi a 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, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.”
Ha de dir:
“Contra la resolució esmentada, que posa fi a 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 a l'e-Tauler, 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, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació a l'e-Tauler.”

A la pàgina 46, a l'annex 3, la base 1.3, on diu:
“1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel
cos al qual opta la persona aspirant, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d'una administració
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local, 0,1500 punts.
Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la
Inspecció d'Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del
Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o bé pel secretari del
Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, d'ajuntaments i diputacions. En aquesta
certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i
de finalització d'aquests.”
Ha de dir:
“1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel
cos al qual opta la persona aspirant, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d'una administració
local, 0,1500 punts.
Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent. En aquesta certificació ha de
constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització
d'aquests.”

Barcelona, 17 de febrer de 2021

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

(21.050.057)
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