
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s'aprova i publica la llista provisional de persones
aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu
de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d'Educador/a de llar
d'infants (B1), Educador/a d'educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar
d'educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-
netejador/a (D2) del Departament d'Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022).

Per la Resolució EDU/4003/2022, de 20 de desembre, es va convocar el procés d'estabilització, mitjançant el
sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral
d'Educador/a de llar d'infants (B1), Educador/a d'educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social
(C1), Auxiliar d'educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i
Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d'Educació, amb núm. de registre de convocatòria
L006/2022 i publicada al DOGC núm. 8817, de 21.12.2022.

Vist el que determina l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la base 8.2.1 de la Resolució EDU/4003/2022, de 20 de
desembre, procedeix l'aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses per a cadascuna de les categories
professionals convocades.

—2 Fer públiques les llistes provisionals abans esmentades al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), de conformitat amb la base comuna 13 de la Resolució
EDU/4003/2022, de 20 de desembre. Aquesta publicació també es pot consultar en el web del Departament
d'Educació.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al DOGC, per efectuar les al·legacions que considerin oportunes per mitjà del web del Departament
d'Educació https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/personal-
laboral/.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins del termini
establert, el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la
seva petició.

Barcelona, 15 de febrer de 2023

Patrícia Gomà i Pons
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