
Annex 1: Llista de causes d'exclusió

Codi Nom
01 No acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana,

d'acord amb el punt 2.1.7 de la convocatòria (cossos de secundària: llengua
I, llengua II i seminari)

04 Haver renunciat a la plaça una vegada se n'ha pres possessió o no haver
acceptat plaça ofertada (bases 16 i 20)

05 No acreditar algun dels requisits establerts a l’apartat 2.1 de la
convocatòria

08 No acreditar tots els requisits de titulació i si pertoca, experiència
laboral, experiència docent i titulació complementària d’acord amb el punt
2.1.5 de la convocatòria

09 Sol·licitud fora de termini (base 6)

14 Haver falsejat la documentació presentada, d’acord amb el punt 20.1.b de
la convocatòria

15 No tenir 16 anys o haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, d’acord amb
el punt 2.1.2

16 Haver estat declarat dues vegades "no apte" en el procés de tutorització
(base 20)

18 No acreditar estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica,
d'acord amb el punt 2.1.6 de l'annex 1 de la convocatòria

20 DNI, NIE, Passaport o Targeta de Residència no vigent o il·legible (punt 1,
annex 2)

21 Sol·licitud sense signar

24 Haver estat separat o trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions
públiques, d'acord amb el punt 2.1.4 de la convocatòria

25 Documentació no compulsada

26 DNI no presentat

32 No haver triat illa, especialitat o funció (base 7)



37 No presentar documentació oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i
l'edat exigides (punt 1, annex2)

40 Suspensió de funcions per falta disciplinària mitjançant resolució ferma per
via administrativa (base 20)

41 Desestiment de la sol·licitud de participació en la borsa

42 Renúncia injustificada (bases 16 i 20)

44 Haver sol·licitat l'exclusió de la borsa per ser funcionari d'un altre cos

45 Haver estat declarat no apte o incompatible per a l'exercici de les funcions
docents (punt 2.1.3)

46 Haver estat avaluat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i haver estat
declarat no apte de manera definitiva per a la funció docent (base 20,
annex1)

47 Funcionari de carrera que sol·licita funcions com a interí del cos al qual
pertany


