Resolució de 5 de juny de 2018, de modificació de la Resolució de 7 de juliol
de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics,
per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de
personal docent per al curs 2017-2018.
L’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, del director general de Professorat i
Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa
de treball de personal docent per al curs 2017-2018, estableix que les persones que no
tinguin un nomenament durant els mesos de juliol i agost i compleixin els requisits per
tal que se’ls formalitzi el nomenament de juliol hauran de presentar abans del 22 de
juny del 2018 l’acreditació d’inscripció a l’activitat formativa corresponent. També
estableix que abans del 30 de setembre de 2018 hauran de presentar el document
acreditatiu de la realització de la formació.
Davant les dificultats detectades en la presentació d’aquestes acreditacions en els
terminis previstos,

Resolc:
1.- Modificar l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, en el sentit d’eliminar el
requisit de presentar la documentació acreditativa de la inscripció a l’activitat formativa.
2.- Modificar l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, en el sentit d’establir
que per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el
document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si
s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 de desembre de 2018.

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 de l’endemà de la
seva 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 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.

El director general de Professorat
i Personal de Centres Públics
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