
 

Resolució d’11 de juny de 2019, del director general de Professorat 
i personal de Centres Públics, de convocatòria de concurs públic 
per prestar serveis com a professor o professora de religió 
 

Mitjançant la Resolució EDU/1537/2019, de 6 de juny, s’aproven les bases per a la 
contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del 
Departament d'Educació. 

D’acord amb la base reguladora 4.1, quan sigui necessari l’accés de nous candidats a les 
llistes per prestar serveis com a professorat de religió, s’ha d’obrir convocatòria de concurs 
públic mitjançant resolució de la direcció general competent en matèria de professorat, 
publicada al web del Departament d’Educació.  

Per això, 
 
 
Resolc: 
 
-1 Convocatòria 

S’obre convocatòria de concurs públic per formar part de les llistes per prestar serveis com a 
professorat de religió en centres dependents del Departament d'Educació. 

- 2 Bases reguladores 

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per la Resolució 
EDU/1537/2019, de 6 juny, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral 
temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament 
d'Educació. 

-3 Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades que compleixin els requisits que estableixen les bases 
reguladores poden presentar les seves sol·licituds des de l’11 al 18 de juny de 2019, 
ambdós inclosos, d’acord amb el model que es pot obtenir als registres i webs del 
Departament d’Educació i dels seus serveis territorials.  

Sense perjudici del que estableix el punt 4, els aspirants han de reunir els requisits en el 
moment de la presentació de la sol·licitud. 

La sol·licitud, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i, si escau, el document de 
compromís d’obtenir la declaració de competència acadèmica per al nivell al s’opta (DEI o 
DECA) en els termes que estableix el punt 4, s’han de presentar obligatòriament al registre 
dels serveis territorials on pertany el Bisbat on es vol obtenir destinació dintre del termini 
establert. Juntament amb la sol·licitud es pot presentar també, si es té, la proposta de 
l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vol obtenir la destinació. Els participants que 
no la presentin en aquest moment, la poden presentar fins al 20 de juliol de 2019 al mateix 



 

 
 

lloc on es va presentar la sol·licitud. En qualsevol cas, per poder ser contractades, les 
persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta esmentada. 

Les persones participants que a la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds no hagin aportat tota la documentació justificativa necessària per accedir a les 
llistes, es considera que desisteixen de la seva sol·licitud. 

- 4 Participació condicionada  

Excepcionalment, en aquesta convocatòria poden participar les persones candidates que 
estiguin en vies de disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual 
s’opta (DEI o DECA), sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:  

1. DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 14 crèdits ECTS a la data de 
presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de finalitzar els estudis com a màxim 
el 31 d’agost del 2021. 
2. DECA ESO: persones que hagin cursat i aprovat 60 crèdits ECTS a la data de 
presentació de la sol·licitud i que adoptin el compromís de cursar i aprovar un mínim de 40 
crèdits ECTS cada curs escolar i de tenir finalitzats els estudis com a màxim el 31 d’agost 
del 2022. 

L’incompliment del compromís d’obtenció i presentació de la titulació dins el termini establert 
determina l’exclusió automàtica de les llistes per prestar serveis com a professorat de religió. 

En el cas que s’accedeixi a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de 
destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits.  

-5 Llista provisional  

La llista provisional de persones admeses i excloses es publica al web del Departament 
d’Educació. Per accedir-hi cal identificar-se amb el codi GICAR (Atri) o, si escau, amb 
l'idCAT Mòbil. 

Les persones interessades poden presentar reclamació contra la llista provisional davant 
dels serveis territorials on hagin presentat la sol·licitud, durant el termini de 10 dies següents 
a la publicació. 

-6 Llista definitiva 

La llista definitiva es publica al web del Departament d’Educació. Per accedir-hi cal 
identificar-se amb el codi GICAR (Atri) o, si escau, amb l'idCAT Mòbil. 

Amb la publicació es considera efectuada la notificació a les persones interessades. 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a 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 web del Departament 
d’Educació, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/


 

 
 

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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