
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1428/2021, de 10 de maig, per la qual s'amplia el termini per a l'acreditació del títol oficial
de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que
formen part de la borsa de treball de personal interí docent.

Mitjançant la Resolució ENS/763/2018, de 12 d'abril, es va obrir convocatòria de concurs públic per formar part
de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres
públics dependents del Departament d'Ensenyament.

D'acord amb el punt segon de la Resolució esmentada, van ser admeses, excepcionalment i de forma
condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que
estaven cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o formació pedagògica i didàctica
equivalent, així com també les persones que van assumir el compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de
l'inici del curs 2021-2022.

Atès que s'ha constatat que algunes de les persones que van accedir a la borsa amb aquest compromís no
estan en disposició d'acreditar el requisit de titulació dins del termini establert, i tenint en compte que el Reial
decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no
universitària, estableix la possibilitat d'eximir temporalment del requisit de la formació pedagògica i didàctica
de postgrau o equivalent per al nomenament de funcionaris interins, nomenats amb caràcter excepcional en
llocs necessaris per a l'atenció docent originada per la pandèmia de la COVID-19, es considera convenient
ampliar el termini inicialment previst per acreditar el requisit de titulació, excepcionalment i per un curs
escolar.

Per això,

Resolc:

Ampliar el termini per a l'acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació
pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí
docent, que van accedir-hi mitjançant la convocatòria d'accés oberta per la Resolució ENS/763/2018, de 12
d'abril, amb el compromís d'acreditar la titulació abans de l'inici del curs 2021-2022.

El termini s'amplia fins a la finalització del curs 2021-2022.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, 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 el director 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 considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de maig de 2021
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José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

(21.132.053)
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