
 

Resolució de 7 de maig de 2018, del director genera l de Professorat i Personal 
de Centres Públics d’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per 
impartir docència en els dos primers cursos de l’ES O amb caràcter provisional 
en llocs de treball de les especialitats Llengua Ca talana i Literatura, Llengua 
Castellana i Literatura i Matemàtiques. 
 
 
La Resolució ENS/862/2018, de 25 d’abril, per la qual es regulen les adjudicacions de 
destinacions provisionals per al curs 2018-2019 estableix que atesa la insuficiència de 
funcionaris de carrera, en pràctiques i interins del cos de professors d’ensenyament 
secundari per al curs 2018-2019 de les especialitat de llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura i matemàtiques de forma excepcional, funcionaris de 
carrera del cos de mestres que tinguin reconeguda l’habilitació per aquestes 
especialitats poden ser destinats a instituts per impartir-les en els dos primers cursos 
de l’ESO. 
 
Per optar a obtenir destinació en aquets llocs de treball cal que la persona estigui 
habilitada per titulació acadèmica i que, voluntàriament, sol·liciti en el procés 
d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2018-2019 algun d’aquests 
llocs. 
 
 
En conseqüència, 
 
 
RESOLC: 
 
1.- Publicar al portal del centre les titulacions acadèmiques que habiliten als 
funcionaris de carrera per impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura i matemàtiques del cos de professors d’ensenyament 
secundari en els dos primers cursos de l’ESO. 
 
2.- Publicar al portal del centre les persones que estan habilitades per impartir les 
especialitats esmentades en els dos primers cursos de l’ESO. 
 
Les persones afectades poden presentar reclamació davant la Direcció General de 
Professorat i Personal de Centres Públics fins al 18 de maig de 2018. 
 
3.- Aquest professorat podrà obtenir destinació provisional per al curs 2018-2019 
d’acord amb el procediment específic previst a l’apartat 5.f) de la Resolució 
ENS/862/2018, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació 
de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal 
docent. 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació al portal del centre del Departament d’Ensenyament, d’acord 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 



 

 
 
 

 2

comptar de l'endemà de la seva publicació al portal del centre, 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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