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Resolució de 17 de juny de 2016 de convocatòria de concurs públic per prestar 
serveis com a professor o professora de religió. 
 
 
La Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la 
contractació laboral temporal de professors de religió en centres docents públics 
dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014), 
estableix a l’apartat 4.1 que, amb caràcter general, abans de l’inici del curs escolar, 
es podrà obrir un termini per a la presentació de sol·licituds per prestar serveis com a 
professor o professora de religió, i que per Resolució del director general de 
Professorat i Personal de Centres Públics que es publicarà a la pàgina web del 
Departament d’Ensenyament ensenyament.gencat.cat i s’obrirà aquest termini. 
 
D’acord amb la normativa vigent s’ha efectuat el tràmit de negociació amb els 
representants del personal laboral el dia 16 de juny de 2016. 
 
En conseqüència, 
 
Resolc: 
 
1 Obrir el termini per a la presentació de sol·licituds per prestar serveis com a 
professor o professora de religió des del 17 de juny fins al 29 de juny de 2016, 
ambdós inclosos. 
 
2 La sol·licitud de participació es pot obtenir a la pàgina web Departament 
d’Ensenyament ensenyament.gencat.cat, a l’apartat “Àmbits d’actuació” , 
“Professors” , “Concursos”, als registres dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona 
 
3 La participació s’ha de dur a terme d’acord amb el que estableix la base 4 de la 
Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, modificada per la Resolució 
ENS/190/2016, de 21 de gener. 
 
Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden 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 a la pàgina 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 a la pàgina 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
José Ignacio Garcia Plata 
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics  
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