
 

1 
 

Resolució del director general de Professorat i personal de Centres 
Públics, per la qual es convoca concurs públic per prestar serveis 
com a professor o professora de religió en centres dependents del 
Departament d’Educació 
 
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 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 Requisits de les persones participants  
 
3.1 Per accedir a les llistes de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, les 
persones interessades han de reunir, en el moment de la presentació de la sol·licitud, els 
requisits que es detallen tot seguit: 
 
a) No pertànyer com a funcionari de carrera als cossos docents. 
b) Complir el requisit de titulació del nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la 
disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. 
c) Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s'opta. 
d) Disposar de l'acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès. 
e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 
indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i 
provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic 
d'éssers humans. Els candidats han d'acreditar el compliment d'aquest requisit mitjançant 
declaració responsable, que conté l'autorització expressa per a la comprovació de la 
veracitat de la declaració. Les persones que no presentin declaració responsable, han 
d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre 
Central de delinqüents sexuals. 
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Les persones amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu 
d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord 
amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix 
l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. Per al cas que la certificació no estigui redactada en 
una llengua oficial a Catalunya, s'ha d'acompanyar de la traducció oficial o jurada realitzada 
per un traductor jurat o validada pel consolat o oficina diplomàtica corresponent. 
 
3.2 Per poder ser contractades, les persones que integren la llista de candidats a prestar 
serveis com a professorat de religió han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per 
a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació. Únicament es pot obtenir destinació en 
centres d'un àmbit per al qual es disposi de la proposta emesa per l'entitat religiosa 
corresponent. 
 
-4 Presentació de sol·licituds  
 
Les persones interessades que compleixin els requisits que estableixen les bases 
reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació justificativa des del 9 al 
16 de juny de 2020, 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 5, els aspirants han de reunir els requisits en el 
moment de la presentació de la sol·licitud.  
 
La sol·licitud, la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats i, si escau, el 
document de compromís d’obtenir la Declaració eclesiàstica de competència acadèmica per 
al nivell al qual s’opta (DECA) en els termes que estableix el punt 5, es poden presentar  de 
la forma següent: 
 
- Presencialment, al registre dels serveis territorials on pertany el Bisbat on es vol obtenir 
destinació, sempre que ho permeti la situació actual d’excepcionalitat, causada per la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
- Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Les sol·licituds s’han 
d’entrar indicant el departament, el tema i el subtema - Departament: Educació; Tema: 
Educació i formació; Subtema: Docents -. 
En el cas que es presenti la sol·licitud telemàtica per la Seu electrònica, les persones 
interessades han d’enviar per correu electrònic, dintre del termini establert, el document o 
resguard generat per la petició genèrica, juntament amb la documentació acreditativa dels 
requisits i els mèrits al·legats i, si escau, el document de compromís d’obtenir la Declaració 
eclesiàstica de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DECA). 
Aquesta documentació s’ha de fer arribar als serveis territorials on pertany el Bisbat on es 
vol obtenir destinació, a les adreces de correu electrònic següents: 
 
 
Consoci d’Educació de Barcelona 
desenvolupament.ceb@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat 
personal_baix.educacio@gencat.cat 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
mailto:desenvolupament.ceb@gencat.cat
mailto:personal_baix.educacio@gencat.cat
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Serveis Territorials d’Educació a Barcelona Comarques 
personal_com.educacio@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental 
marina.belmonte@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació al Maresme-Vallès Oriental 
elisenda.ruiz@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre 
personal_teb.educacio@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació a Tarragona 
s_personal_tgn.educacio@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació a Girona 
docentsec_gir.educacio@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació a Lleida 
perso_lle.educacio@gencat.cat 
 
Serveis Territorials d’Educació a Catalunya Central 
personal_ccentral.educacio@gencat.cat 
 
 
Es considera data vàlida, a l’efecte de còmput de terminis, la d’entrada al Registre 
electrònic. La data i hora oficials del Registre electrònic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, és la data i hora oficials de Catalunya. Les sol·licituds que no hagin estat 
efectivament enviades dins el termini no participen en el procediment i queden sense 
efectes. 
 
Juntament amb la sol·licitud i la resta de la documentació s’ha de 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 
2020 als serveis territorials corresponents, també de forma presencial o telemàtica. 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 
 
- 5 Participació condicionada  
 
Excepcionalment, en aquesta convocatòria poden participar les persones candidates que 
estiguin en vies de disposar de la Declaració eclesiàstica de competència acadèmica per al 
nivell al qual s’opta (DECA), sempre que es trobin en alguna d’aquestes situacions:  
 

mailto:personal_com.educacio@gencat.cat
mailto:marina.belmonte@gencat.cat
mailto:elisenda.ruiz@gencat.cat
mailto:personal_teb.educacio@gencat.cat
mailto:s_personal_tgn.educacio@gencat.cat
mailto:docentsec_gir.educacio@gencat.cat
mailto:perso_lle.educacio@gencat.cat
mailto:personal_ccentral.educacio@gencat.cat
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1. DECA EPRI: persones que hagin cursat i aprovat 12 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 2022.  
 
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 2023.  
 
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. 
 
-6 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. 
 
-7 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. 
 
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. 
 
 
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics 
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