Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la
convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la
borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis
en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per
la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.
Mitjançant la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, es van aprovar les bases
reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la
borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents
del Departament d'Educació.
La Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, va obrir convocatòria de concurs públic
de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar
serveis en centres dependents del Departament, i va establir que el termini de
presentació de sol·licituds i de la documentació acreditativa corresponent, era des de
l'1 d'abril de 2019 fins al 15 de març de 2020.
L’apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, va suspendre de forma genèrica els terminis
administratius des del dia 14 de març. Tanmateix, l’apartat tercer de la mateixa
disposició addicional preveia la possibilitat d’exceptuar motivadament la suspensió, per
als procediments administratius que fossin indispensables per a la protecció de
l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
D’acord amb això, s’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/822/2020, de 7 d'abril,
sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de
març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de
treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del
Departament d'Educació, que ha mantingut els terminis establerts en aquest
procediment.
D’acord amb el punt 2 de la Resolució EDU/720/2019, de 21 de març, correspon al
director general de Professorat i Personal de Centres Públics resoldre la convocatòria
mitjançant Resolució publicada al web del Departament, que ha de contenir la llista
baremada de les persones que han accedit a la borsa de treball de personal interí
docent i la llista de les persones excloses.
Mitjançant Resolució de 14 d’abril de 2020, del director general de Professorat i
Personal de Centres Públics, es va resoldre la convocatòria de concurs públic de
mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar
serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució
EDU/778/2019, de 22 de març, i l’endemà es va publicar al web del Departament.
Atès que s’han detectat errors materials significatius en el còmput dels mèrits d’una
part important dels participants, un cop han estat esmenats, s’ha de publicar de nou la
llista definitiva.
En conseqüència,
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Resolc:
1. Declarar aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el concurs
públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per
prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, obert per la
Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.
2. Deixar sense efectes la Resolució de 14 d’abril de 2020, del director general de
Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es resol la convocatòria de
concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí
docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació,
oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.
3. Les persones interessades poden fer la consulta individual a partir de la publicació,
a la pàgina d’internet del Departament d’Educació ensenyament.gencat.cat
(apartat Borsa de treball de personal docent/Llista d’admesos i exclosos).
La llista definitiva es podrà consultar també a la seu central del Departament
d’Educació, dels seus serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona,
tan aviat com sigui possible en funció de l’evolució de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
4. Amb la publicació de la Resolució al web del Departament d’Educació es
considera efectuada la notificació a les persones interessades.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu 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 l'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.
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