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Contràriament al que Funció Pública va manifestar en el grup de treball d'estabilització, avui 
19 d'agost s'ha publicat al DOGC una Resolució mitjançant la qual es 
modifiquen d'ofici les llistes de persones admeses i excloses. 
 

RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d'agost, de modificació de les llistes de persones 
aspirants admeses i excloses en els processos d'estabilització, mitjançant el sistema 
selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció 
Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400). 

 
Aquesta nova llista, que respon a les reclamacions de les nombroses persones que  van 
emplenar la sol·licitud erròniament, modifica de manera important els llistats de 
persones candidates. 
 
Les llistes modificades de persones aspirants admeses i excloses es poden consultar a 
través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-
Tauler, http://tauler.gencat.cat. 
 

DARRERES AFECTACIONS EN ELS LLISTATS EN L’ÀMBIT FUNCIONAL D’EXECUCIÓ PENAL 

Cossos, escales o especialitats de personal funcionari 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya àmbit 
funcional execució penal 

Llista de persones 
admeses: 
(Resolució 

PRE/2310/2022 de 
20 de juliol) 

NOVA 
llista de persones 

admeses: 
(Resolució 

PRE/2565/2022, 
17 d'agost) 

JURISTES -Escala superior d'administració general del cos 
superior d'administració (grup A, subgrup A1) 

188 188 

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, 
PEDAGOGIA (grup A, subgrup A1 

17 17 

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, 
PSICOLOGIA (grup A, subgrup A1 

238 239 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, 
EDUCACIÓ SOCIAL (grup A, subgrup A2), 

410 413 

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, 
TREBALL SOCIAL (grup A, subgrup A2) 

219 226 

Cos TÈCNIC D'ESPECIALISTES de la Generalitat de 
Catalunya (grup C, subgrup C1), grup serveis penitenciaris 

891 892 

COS AUXILIAR TÈCNIC (grup C, subgrup C2, antic D) 48 44 
 

Barcelona, 19 d’agost de 2022 

 

US CONTINUAREM INFORMANT! 

 

AFECTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES LLISTES 
DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DELS 

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE 

MÈRITS  
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