
RESOLUCIÓ DE 21 D’ABRIL DE 2021 PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA LLISTA DE 
PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA PARTICIPACIÓ DEL CONCURS 
DE MÈRITS PER A SELECCIONAR EL DIRECTOR O DIRECTORA DE DIVERSOS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
GESTIONATS PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA. 
 
 
Mitjançant la Resolució de Gerència publicada a la Gaseta Municipal de data 26 de març de 
2021 es convoca concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora de diversos 
centres educatius públics de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci 
d’Educació de Barcelona, en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i feta la revisió dels requisits de participació 
de les persones  aspirants a l’esmentat concurs. 
 
 
RESOLC, 
 
 
1. Fer pública la llista de persones aspirants admeses i excloses a la participació del 

concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora dels centres docents públics 
de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de 
Barcelona i ordenar l’exposició d’aquesta Resolució a la pàgina web del Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

 
2. Les persones participants podran consultar la llista que farà pública el Consorci 

d’Educació a la seva pàgina web. 
 
 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d'alçada davant la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, 
en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen 
els articles 121 i 122 de la Llei 39/12015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 Barcelona, 21 d’abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
Gerent del Consorci d’Educació a Barcelona 
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