
 

Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 
2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de 
personal docent per al curs 2016-2017 
 
 
L’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent de 31 de gener de 2017 pel qual 
s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 
escolar 2017-2018 estableix que es procedirà, a partir de l’aprovació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 2017, a la cobertura 
des del primer dia de les substitucions derivades de llicències i permisos del 
professorat, amb una durada prevista superior a set dies i des de l’1 de setembre de 
cada curs escolar. 
 
El 30 de març de 2017 s’ha publicat la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
En conseqüència, 
 
RESOLC: 
 
Modificar l’apartat 4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena 
personal substitut en centres educatius públics,  de la Resolució de 13 de juliol de 
2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal 
docent per al curs 2016-2017 que queda redactat de la  manera següent: 
 
Es cobreixen des del primer dia les substitucions derivades de llicències i permisos del 
personal docent amb una durada prevista superior a set dies. 
 
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 al web del Departament d’Ensenyament, 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 al web del Departament d’Ensenyament, 
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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