
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/151/2021, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/17/2020, de 13 de
gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a
l'adquisició de noves especialitats.

La Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució
EDU/52/2020, de 20 de gener i per la Resolució EDU/1233/2020, de 5 de juny, va convocar concurs oposició
per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

L'apartat 2 de la Resolució EDU/1233/2020, de 5 de juny, disposa la modificació de la base 6.1.1 de l'annex 1
de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i es determina, en el darrer paràgraf, que el procediment
selectiu ha de finalitzar abans del 31 de gener de 2021, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció
General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

Atès que continua persistint la situació de pandèmia per la COVID19, que ha determinat que el Govern hagi
dictat diferents resolucions per contenir la propagació d'infeccions causada pel SARS-COV2, que ha comportat
l'alteració de tot el calendari previst de desenvolupament de la convocatòria, ajornant la realització de les
diferents fases del procediment, es fa del tot necessari ampliar el termini de finalització del procediment
selectiu, ja que afecta a tots els tribunals nomenats per a la seva resolució.

Per això, realitzat el tràmit de consulta amb els representants del personal docent a la Mesa Sectorial
d'Educació, a proposta del director general de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Modificar el darrer paràgraf de la base 6.1.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que
queda redactat de la manera següent:

“El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de març de 2021, llevat que, per circumstàncies
excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a
determinats tribunals”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb
el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació,
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 considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de gener de 2021

Josep Bargalló Valls
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