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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'accés al cos d'inspectors d'educació. 

 

Per Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de 29 de 

setembre, es va declarar aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i 

excloses en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de 

juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació 

(DOGC núm. 8710, de 15.07.2022). 

 

Una vegada finalitzat el termini per presentar-hi reclamacions, i per tal de donar compliment 

al que estableix la base 4.3 de l’annex 1 de la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol, 

 

Resolc: 

 

—1 Declarar aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el 

procés selectiu convocat per la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol, que s'exposa al 

Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 

(http://tauler.gencat.cat). Així mateix, també es pot consultar a través de la pàgina d'Internet 

educació.gencat.cat, on cal seguir la ruta: àmbits d'actuació > professorat > oposicions > 

accés al cos d'Inspectors d'Educació, amb accés restringit a les persones que han 

formalitzat la sol·licitud de participació i a la qual es pot accedir mitjançant el DNI, NIE o 

passaport i el número identificador de la sol·licitud de cada persona aspirant. 

 

—2 En aquesta llista es pot consultar la distribució de totes les persones aspirants admeses 

en els diferents tribunals on han estat assignades, així com els llocs on es realitzaran les 

proves, que són els següents: 

 
Tribunal 1 
Institut Montserrat 
Carrer de Copèrnic, 84 
08006 Barcelona 
 

Tribunal 2 

Institut Menéndez y Pelayo 

Via Augusta, 140 

08006 Barcelona 

 

—3 El dia 4 de novembre de 2022, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del 

coneixement de la llengua catalana. Només s'hi hauran de presentar les persones aspirants 

que no n'estiguin exemptes. La resta d'aspirants no hi han d'assistir. 

 

A aquests efectes, es pot presentar la documentació acreditativa davant del tribunal, el 

mateix dia 4 de novembre de 2022 a les 16 hores, per tal d'estar exemptes de realitzar-la. 

Les persones que no es presentin personalment seran excloses del procediment selectiu, 
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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. 

 

—4 L'acte de presentació davant els tribunals es realitzarà el dia 5 de novembre de 2022, a 

les 9:30 hores. L'assistència a aquest acte té caràcter personal i, en conseqüència, és 

obligatòria. Les persones aspirants que no hi compareguin personalment seran excloses del 

procediment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel 

tribunal. Seguidament s'inicia la fase d'oposició amb la realització de la primera part de la 

prova. 

 

—5 Considerar excloses del procediment selectiu amb caràcter definitiu les persones 

aspirants que figurin a la relació d’excloses. 

 

—6 Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones 

aspirants admeses i excloses es considera feta la corresponent notificació a les persones 

interessades. 

 

—7 El fet de figurar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les 

persones interessades de la possessió dels requisits que exigeix la base 2 de l'annex 1 de la 

Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol. 

 

Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 9 de l’annex 1 de la 

Resolució EDU/2221/2022, cal presentar en cas de superar el procediment esmentat es 

dedueixi que una persona aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, aquesta perdrà 

tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en aquest procediment. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 

mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica 

de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), 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 la directora general de Professorat i Personal de Centres 

Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Tauler 

d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), 

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. 

 

 

Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics 

http://tauler.gencat.cat/
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