Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la
qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses
a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent
i per a l'adquisició de noves especialitats.
Per la Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de 6
d’abril de 2021, es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
en el procediment selectiu convocat per 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 per a
l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions i per tal de donar compliment al que
estableix la base 5.3 de l’annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener,
esmentada,
Resolc:
—1 Declarar aprovada la llista definitiva 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, e-Tauler
(http://tauler.gencat.cat), així com a la pàgina d'Internet: educació.gencat.cat / Professors /
Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número
identificador de la sol·licitud de cada aspirant.
—2 En aquesta llista consten les persones aspirants distribuïdes per tribunals, així com els
llocs on es realitzaran les proves. Per consultar la participació pel procediment lliure o de
reserva per a persones amb discapacitat, les persones aspirants han de consultar la pàgina
web del Departament d’Educació amb el codi identificador, atès que per protecció de dades
personals no es mostra diferenciat aquest tipus de participació a la llista publicada a l’eTauler.
—3 Per a totes les especialitats, el dia 18 de juny de 2021, a les 16 hores, es realitzarà la
prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin
la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de la llengua catalana,
que només hauran de realitzar les persones aspirants que no hi estiguin exemptes.
A aquests efectes, es pot presentar la documentació acreditativa davant del tribunal, el
mateix dia 18 de juny de 2021, per tal d'estar exempts de realitzar-les. Les persones que no
es presentin personalment seran excloses del procediment selectiu, llevat de casos
excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. No s’admetrà cap
document acreditatiu que es presenti amb posterioritat a aquesta data.
La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 19 de juny de 2021, a les
10 hores. Es presentarà, per les persones participants pel torn lliure i de reserva, la
programació didàctica en format paper. També és pot aportar un llapis de memòria amb el
mateix contingut que la programació presentada en paper. És responsabilitat de la persona
aspirant que coincideixi el text íntegre de la programació presentada en format paper i en
format digital. La persona aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que
renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment
se'n puguin derivar.
A continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase
d'oposició dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves
especialitats en el cas de tribunals que tinguin assignades persones aspirants per algun
d'aquests procediments.
L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és
obligada per a les persones aspirants de tots els procediments. En seran excloses les
persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament
justificats i lliurement apreciats pel tribunal.
Per la situació sanitària actual i per afavorir l'acompliment de les mesures de seguretat i
d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, els tribunals
poden convocar les persones aspirants per a l'acte de presentació distribuïdes per franges
horàries a partir del dia i l'hora d'inici establerta en aquesta resolució. Aquesta distribució es
publicarà al Tauler de l’aspirant, amb dos dies d'antelació al dia 19 de juny de 2021.
Per assistir a l'acte de presentació és necessari que les persones aspirants hagin estat
declarades exemptes de la realització de la prova d'acreditació de la llengua castellana per a
les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i de la de coneixement
de la llengua catalana, o hagin estat declarades aptes desprès de la realització de la prova
del dia 18 de juny de 2021 o per haver presentat en aquesta data davant el tribunal la
documentació acreditativa i haver estat acceptada per declarar-les exemptes de la seva
realització.
L'actuació de les persones aspirants es realitzarà d'acord amb les successives
convocatòries que facin els respectius tribunals, amb el procediment i l'ordre d'actuació
establert a la base 7.1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.
—5 Considerar excloses del procediment selectiu amb caràcter definitiu les persones
aspirants que figurin a la relació d’excloses.
—6 El fet de figurar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les
persones interessades de la possessió dels requisits exigits en el procediment d'ingrés o
accés definits en la Resolució de convocatòria, la qual cosa es fa extensiva fins i tot a la

titulació al·legada per les persones interessades en la seva sol·licitud, atès que s'hi va fer
constar a títol informatiu.
Contra aquesta Resolució, 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,
segons el que disposa 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.
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