
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/559/2016, d'1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre
el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

L'article 49 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, modificat per la disposició
final sisena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de Personal de la Policia Nacional, regula la
reducció de jornada per fer efectiu el dret a la protecció i a l'assistència social integral, als funcionaris que
hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, al seu cònjuge o persona amb
anàloga relació d'afectivitat, i als fills dels ferits i morts així com als funcionaris que acreditin patir situacions
d'amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d'organitzacions terroristes.

Per això,

Resolc:

Modificar la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al
personal funcionari docent, en el sentit d'afegir un nou supòsit a l'apartat 1 de l'Annex 1, que queda redactat
de la manera següent:

“per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics
com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els
fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d'amenaces o coaccions directes i
reiterades procedents d'organitzacions terroristes.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, 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
DOGC, 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 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 1 de març de 2016

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
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