
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1836/2021, de 10 de juny, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou
accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de
tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria
L005/2020).

Atesa la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol, per la qual es va convocar el procés selectiu de nou accés,
mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a
especialista en educació infantil del Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020), la qual va ser
publicada al DOGC núm. 8168, de 3.7.2020.

Atesa la Resolució EDU/2078/2020, de 24 d'agost, per la qual es va suspendre el termini d'aprovació i
publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució
esmentada en el paràgraf anterior, fins que s'efectuï la notificació a totes les persones interessades de les
resolucions dels recursos potestatius de reposició interposats contra l'esmentada convocatòria amb sol·licitud
de suspensió, la qual va ser publicada al DOGC núm. 8211, de 27.8.2020.

Atesa la Resolució EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual es va aixecar la suspensió del termini per aprovar
i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu de
nou accés, la qual va ser publicada al DOGC núm. 8351, de 26.2.2021.

De conformitat amb 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 7 de la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol,
procedeix l'aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació del lloc
d'exposició, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, i l'ordre d'actuació de les persones
aspirants.

De conformitat amb el que disposa la base específica 1.3 de la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol, abans
esmentada, que preveu que les publicacions oficials relatives a la convocatòria es facin al Tauler d'anuncis de
la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler).

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

Resolc:

—1 Aprovar la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria esmentada i la
llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de la prova
de coneixements de llengua espanyola, si s'escau.

—2 Fer pública la llista definitiva abans esmentada al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.gencat.cat ), de conformitat amb la base 1.3 de la Resolució EDU/1562/2020. Aquesta
publicació també es pot consultar en el web del Departament d'Educació
(http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/).

—3 Convocar les persones aspirants per realitzar la primera prova establerta a la base específica 9.1 i a
l'Annex 3 de la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol, el dissabte dia 18 de setembre de 2021, en l'horari i en
els llocs que s'indicaran abans de la data esmentada, al web del Departament d'Educació,
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/
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Aquesta previsió es pot veure afectada per la situació sanitària derivada de la Covid-19.

—4 L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà per la primera persona el primer cognom de la qual
comenci per la lletra M, de conformitat amb la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, per la qual es
dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els
processos selectius de l'any 2021 (DOGC núm. 8301, de 22.12.2020).

De conformitat amb el que estableix la base 9.1 i l'Annex 3 de la convocatòria, el primer i segon exercicis de la
primera prova es realitzaran per escrit i sense ordinador.

—5 Abans de la data esmentada, es difondrà al web del Departament d'Educació
(http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/), la
informació relativa a les mesures de prevenció adoptades per garantir la seguretat de totes les persones que
participen en aquesta prova amb motiu de la situació sanitària actual.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix 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, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant la secretària general del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que disposen 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, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de juny de 2021

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

(21.162.028)
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