
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es modifica l'annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021,
de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb
efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos
docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis
educatius públics dependents del Departament d'Educació.

L'annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre
l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de
carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació, publicada al DOGC
núm. 8414, de 20 de maig de 2021, estableix les bases del procediment general d'adjudicació de destinacions
provisionals a llocs de dedicació completa.

Atès que s'ha observat que, com a conseqüència de les implicacions que pot comportar la gestió dels
nomenaments de personal interí docent i de l'actuació que se'n deriva en la gestió dels supòsits explicitats en
el paràgraf tercer de la base 11 de l'annex 1, es considera necessari modificar el redactat per tal de concretar
els efectes que se'n puguin produir,

Pel que s'ha exposat,

Resolc:

Modificar el tercer paràgraf de la base 11 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la
qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de
2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments
forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament
d'Educació, el qual queda redactat de la manera següent:

“El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de
setembre de 2021 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal, mantindrà el
dret a la seva destinació, per al curs 2021-2022, amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2021.”.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà 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 DOGC, segons el que disposen 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, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol
altre recurs que estimin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de febrer de 2022

Dolors Collell Surinyach
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Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics
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