Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Resolució de 28 de febrer de 2018, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de
candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics
dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució ENS/2470/2017, de 20
d’octubre.
La Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre, (DOGC núm. 7481 de 25.10.2017), convoca
concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.
La Resolució de 23 de gener de 2018, declara aprovada la llista provisional de candidats admesos i
exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter
temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament
d’Ensenyament, convocat per Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre.

En conseqüència,

RESOLC:
1.- Declarar aprovada la llista definitiva de candidats admesos i exclosos al concurs públic per
formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí
docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució
ENS/2470/2017, de 20 d’octubre.
2.- La llista definitiva està exposada a partir del dia 28 de febrer de 2018, a la seu central del
Departament d’Ensenyament, a cadascun dels serveis territorials del Departament i al Consorci
d’Educació de Barcelona. Els candidats admesos i exclosos també poden fer la consulta individual
a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament ensenyament.gencat.cat (apartat Borsa de
treball de personal docent/Llista d’admesos i exclosos).
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 seva publicació, de conformitat amb el que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
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.

CPISR-1 C
José Ignacio
Garcia Plata

Signat digitalment
per CPISR-1 C José
Ignacio Garcia Plata
Data: 2018.02.28
09:28:35 +01'00'

José Ignacio García Plata
Director general de Professorat
i Personal de Centres Públics

