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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de
març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes
d'1 de setembre de 2022 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 dia 28 de març de 2022 es va fer pública la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten
les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals 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.
Atès que s'han observat errades al text de l'esmentada Resolució, que tenen conseqüències en la gestió de
l'adjudicació del professorat que hi participa, cal esmenar i modificar el redactat per tal de concretar els efectes
que se'n puguin produir.
Pel que s'ha exposat,

Resolc,

-1 Modificar el tercer paràgraf de la base 3.5 de l'annex 1 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, el
qual queda redactat de la manera següent:
“Excepcionalment els llocs en instituts de suport intensiu a l'escola inclusiva (UES), de suport intensiu a
l'audició i llenguatge (ALS) i d'aules integrals de suport (AIS) poden ser proveïts, a proposta de les direccions
dels centres, amb professorat funcionari de carrera del cos de mestres que no hagi estat adscrit en instituts el
curs 2021-2022. Els llocs de suport intensiu a l'audició i llenguatge en institut (ALS) poden ser assignats, en
últim cas i per manca de persona candidata funcionària de carrera o en pràctiques, a personal interí.”

-2 Suprimir el quart paràgraf de la base 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, que diu:
“Per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, i llocs de treball ordinaris en centres de
màxima complexitat i en centres d'educació especial, la direcció del centre pot formalitzar proposta de
professorat que el curs 2021-2022 ha exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre. En cas contrari, la
direcció del centre, per poder formalitzar proposta sobre un nou docent, ha d'aplicar prèviament el procediment
específic de la base següent.”.

-3 Modificar el tercer paràgraf de la base 11 de l'annex 1, de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, el
qual queda redactat de la manera següent:
“El personal interí, que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d'infantament, adopció o
d'incapacitat temporal, en el cas que obtingui destinació en el procediment regulat en aquesta Resolució,
mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2022, sempre
i quan tingui un nomenament vigent el 31 d'agost de 2022.”.

-4 Modificar l'annex 5 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, en el sentit següent:
Al centre 08077113 Escola Voltregà (1) se li afegeix la indicació (CRF)
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Al centre 08076972 Institut Escola Piera se li afegeix la indicació (CRF)
Al centre 08076391 Institut Pedralbes se li afegeix la indicació (CRF)
Es suprimeix el centre 08077940 Escola Maria Miret (CRF) (CMC) (2), atès que s'ha modificat la previsió inicial
de creació d'aquest centre.

-5 Modificar l'annex 6 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, en el sentit següent:
Al centre 08076972 Institut Escola Piera se li afegeix la indicació (CRF)
Al centre 08076391 Institut Pedralbes se li afegeix la indicació (CRF)

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, de 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, 12 de maig de 2022

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