Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la
qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la
convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.
Per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, s’obre la 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).
D'acord amb el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de l'annex 1 i la base 4 de l’annex 2 de la
Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener,
Resolc:
—1 Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés
selectiu convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, i fer-la pública al Tauler
d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat, i al web
del Departament d’Educació, http://educacio.gencat.cat, al qual es pot accedir mitjançant el
número d’identificador de la sol·licitud de cada persona aspirant.
—2 Les persones aspirants que figurin com a excloses en la llista provisional poden
formular, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, les
reclamacions que creguin oportunes, per tal d’esmenar el defecte que hagi motivat la seva
exclusió, davant de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació, s'ha de
sol·licitar una nova carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina
d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a
preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins del termini indicat.
—3 En cas que la persona interessada no esmeni el defecte que hagi motivat la seva
exclusió dins del termini esmentat, se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.
—4 El fet de figurar en la llista provisional de persones admeses no implica el reconeixement
a les persones interessades de reunir els requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 i la
base 2 de l'annex 2 de la Resolució. EDU/182/2021, de 29 de gener.
—5 Per mitjà de la publicació d’aquesta Resolució a l’e-Tauler, que declara aprovada la llista
provisional de persones admeses i excloses, es considera feta la notificació a les persones
interessades a tots els efectes.
Signat digitalment per

José Ignacio
José Ignacio Garcia Plata
Garcia Plata - DNI - DNI 36016343E (SIG)
2021.03.31
36016343E (SIG) Data:
15:47:53 +02'00'
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

1/1

