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Resolució de modificació de la Resolució de la directora 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 2022-2023 
 

Mitjançant la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora general de Professorat i 

Personal de Centres Públics, s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de 

personal docent per al curs 2022-2023. 

D’acord amb el punt 1.5.1 a) de l’annex de la Resolució esmentada, són motius d’exclusió 

de la borsa de treball la renúncia expressa a formar part, la renúncia a un nomenament 

vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la 

credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat. 

En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en borsa 
si existeixen causes justificades, acreditades documentalment en el termini màxim de 10 
dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre 
possessió del lloc. 

Per tal de facilitar la integració de les persones cegues, amb baixa visió o persones amb 
mobilitat reduïda i davant la dificultat en el procés d’adaptació als espais i a la dinàmica 
pedagògica del centre per a aquestes persones en substitucions de curta durada, fa  
necessari modificar la Resolució de 20 de juny de 2022, per tal que no sigui una barrera 
d’accessibilitat per aquest col·lectiu. 

 

Resolc: 

 

Afegir un nou paràgraf a l’apartat 1.5.1 de l’esmentada resolució, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

1.5.1  

No són motius de baixa de la borsa de treball: 

 
El personal docent invident o amb baixa visió o personal docent amb mobilitat reduïda que 

obtingui una adjudicació en els nomenaments telemàtics per cobrir una substitució inferior a 

deu dies lectius, podrà renunciar a aquest nomenament. Aquestes persones també podran 

renunciar al nomenament si el centre educatiu en el que s’ha de realitzar la substitució té 

una ubicació d’accés difícil amb transport públic. En aquests dos casos, els serveis 

territorials han d’autoritzar la permanència en borsa, sense que aquesta renúncia impliqui 

cap perjudici sobre la disponibilitat ni el número de barem.  
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Directora general de Professorat  
i Personal de Centres Públics 
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