
  

 

 

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la 

qual es fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits del concurs 

excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent. 

 

Per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, s’obre la convocatòria dels processos 

d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés 

a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022). 

 

D'acord amb el que estableix la base 8.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/2563/2022, de 

16 d’agost, 

 

Resolc: 

 

—1 Fer públics els acords dels tribunals d’aprovació dels resultats de la valoració provisional 

del mèrits en el procés selectiu convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, al 

Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat, i 

al web del Departament d’Educació. 

 

Aquests acords es publiquen en un llistat amb la puntuació numèrica que ha atorgat el 

tribunal a tots els aspirants que té assignats. 

 

—2 Fer públic el llistat de valoració provisional de mèrits per cos i especialitat. Les persones 

aspirants consten ordenades alfabèticament per cada especialitat en la que participen.  

 

—3 En relació a la valoració provisional de mèrits, de conformitat amb el que preveu la base 

8.1 de la convocatòria, les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució a l’eTauler, per presentar les 

reclamacions i la documentació que considerin oportunes referides a aquesta valoració 

provisional de mèrits, dins de l’Espai personal de l’aplicació. 

 

En aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits que no constin en el formulari de 

sol·licitud de participació. Qualsevol reclamació o documentació aportada que no tingui per 

objecte els mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del tribunal. 

 

—4 Fer públiques les renúncies presentades per la senyora María Inés Aguiló López, del 
cos de professors d’ensenyament secundari de l’especialitat de Tecnologia, i pel senyor 
Juan Llull Gilet, del cos de professors d’arts plàstiques i disseny de l’especialitat de Dibuix 
tècnic, de l’especialitat Disseny d’interiors, de l’especialitat Disseny gràfic i de l’especialitat 
de Materials i tecnologia: disseny. 
 
—5 Per mitjà de la publicació a l’e-Tauler d’aquesta Resolució i de les llistes amb els acords 

dels tribunals d’aprovació dels resultats de la valoració provisional del mèrits, es considera 

feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes i s'inicia el còmput del 

terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos. 

 

 

Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics 
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