
CARTA OBERTA: PROVISIÓ́ DE LLOCS TRANSITORIS A LA INSPECCIO ́D’EDUCACIÓ. 

RESOLUCIÓ ENS/958/2015, de 7 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en  
comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya. 

ProjecteInspectio des de l'any 2006 ha traslladat al Departament d'Ensenyament i a la Direcció General de la Funció Pública cartes obertes  
on ha  explicitat  les  irregularitats  greus  dels  procediments  de  les  diferents  convocatòries  de  provisió  de llocs  transitoris  a  la  Inspecció  
d’Educació. 

Fa uns dies ha estat publicada al DOGC una nova resolució per a la provisió de llocs transitoris a la Inspecció, malgrat que durant vint anys  
només hi ha hagut un concurs oposició (2003), que és el procediment ordinari regulat per les diferents lleis orgàniques, a la LEC i al Decret  
de la Inspecció a Catalunya.

En primer lloc, volem posar de manifest que en aquests nou anys de ProjecteInspectio, sempre hem tingut molta cura en remarcar que les 
actuacions que hem dut a terme han denunciat resolucions en concret  i  mai hem qüestionat les persones que han accedit a la Funció  
Inspectora. És lògic que els professionals que vulguin accedir a la Inspecció utilitzin les normatives ad hoc que legisla l'Administració, però 
aquesta té el deure que les normatives siguin conforme a norma.

La primera qüestió  sobre la nova Resolució és el nomenament a dit de tots els membres de la comissió de selecció, prevista en aquesta  
convocatòria.  El  reglament  del  Reial  Decret 276/2007,  de 23  de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de ingreso,  accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación indica 
a l'article 7: 

La designación de los presidentes de los tribunales se realizará libremente por el órgano convocante. Los demás miembros serán designados por sorteo, con 
la excepción de aquellos cuerpos o especialidades en las que el número de titulares no permita la realización del mismo, en cuyo caso las convocatorias  
podrán disponer otra forma de designación. 

A la Comunitat de Mallorca, justament per una convocatòria de places transitòries de la Inspecció d'Educació, s'ha impugnat la comissió de  
selecció per aquest motiu a través de tres recursos al contenciós administratiu: Sentència 00192/2015 de l'Associació d'Inspectors d'Educació 
de  les  Illes  Balears,  Sentència  00449/2014 d'un  particular  i  Sentència  00370/2014 del  Sindicat  de  treballadores  i  treballadors  de 
l'ensenyament-intersindical de les Illes Balears (STEI-i) i es va donar la raó a aquestes parts. Tot i que l'Administració ho va recórrer davant el  
Tribunal  Superior de Justícia  de  Mallorca,  amb la  Sentència  00449/2014,  s'ha  donat  la  raó a  l'Associació  d'Inspectores i  Inspectors,  al 
particular i al Sindicat en què les comissions de selecció, tot i ser per una selecció de caràcter transitori, han d'ajustar-se al Reial Decret del  
2007, ja que si no, explicita que indueix a “plantejar lògics dubtes sobre l'actuació imparcial que puguin desenvolupar els vocals”. Entenem  
que no es tracta del Tribunal Suprem, però en tot cas, és un referent legal.

El segon punt  a remarcar és la qüestió de la proporcionalitat dels mèrits. El  Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament  
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya explicita a l'article 24:

24.2  En la primera fase,  quan n'hi  hagi  més  d'una,  es procedirà  a  valorar  els  mèrits  professionals  previstos a l'article  14.1  d'aquest  Reglament.  La  
qualifcació d'aquests mèrits no podrà ser inferior al 65% de la total del concurs, sens perjudici del que estableixen els articles 14.3 i 27.3. 24.4 La qualifcació  
total que s'adjudiqui als coneixements, habilitats i aptituds concretes que es valorin en aquestes fases restants no podrà excedir en cap cas el 35% de la  
qualifcació màxima global, sens perjudici del que estableix l'article 27.3 d'aquest Reglament.  

Tot i que recentment hi ha hagut Sentència núm. 87/15 (2015) al Tribunal contenciós de Catalunya del darrer concurs de mèrits a Catalunya 
el 2013, on es detalla que pel fet que es tracta de la Inspecció d'Educació és correcta la proporció, paradoxalment la  Sentència del TSJM 
(2014) abans esmentada de la Comunitat de Mallorca amb una proporció més alta de mèrits que a Catalunya (recordem que estem davant  
d'un procediment de  concurs de mèrits),  resol que la convocatòria  està viciada per manca de puntuació en aquest  apartat.  És a dir,  a  
Catalunya establim 20 punts de capacitat i 10 de mèrits (amb l'agreujant que en aquests 20 punts hi ha comptabilitzats  una entrevista que pot 
ser eliminatòria per a l'aspirant)  i el jutge resol que és correcte que es valorin d'aquesta manera els mèrits i a Mallorca, també amb un 
concurs de mèrits a la Inspecció educativa on s'establien 15 punts de capacitat i 17 de mèrits, el jutge resol que es valoren poc els mèrits, que és 
el caràcter “objectiu i objectivable” mentre que la part de capacitat (prova, projecte i entrevista) és de “naturalesa subjectiva” . Màxim respecte 
pels Tribunals de Justícia, però en tot cas, deixar-ne constància.

DECRET  123/1997,  de  13  de  maig,  pel  qual  
s'aprova  el  Reglament  general  de  provisió  de  
llocs  de  treball  i  promoció  professional  dels  
funcionaris de l'Administració de la Generalitat  
de Catalunya.

Sentència Tribunal contenciós de Catalunya 2015. 
Especifca  que  per  raó  de  l'especialitat  de 
convocatòria  “d'Inspecció”  és  “raonable”  la 
proporció establerta a la resolució. No s'estima el 
recurs contenciós-administratiu.

Sentència de Tribunal Superior de Mallorca 2014
Especifca que la part de mèrits és escassa ja que 
es tracta d'un concurs de mèrits a la Inspecció i 
que vulnera l'article  61 EBEP (Estatut  Básic  de 
l'Empleat  Públic) i l'Annex III  del Reial  Decret 
276/2007.  S'estima  el  recurs  contenciós-
administratiu.

Mèrits: 65% Mèrits: 33,33% Mèrits: 53, 125%%

Capacitat: 35% Capacitat: 66,66% Capacitat: 46,875%

 
http://projecte-inspectio.blogspot.com  

Apartat de correus, 31388
projecteinspectio@gmail.com  

Telèfon 639282090



També  voldríem  afegir  que  ProjecteInspectio va  interposar  a  les  convocatòries  de  concurs  de  mèrits  del  2008  i  2009  sengles  recursos 
contenciosos. En aquelles ocasions els jutjats van resoldre que no teníem legitimació per actuar com a Associació professional d'Inspecció i  
un dels recursos el vàrem portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el mateix resultat. Assenyalar que a les Sentències de  
Mallorca més a dalt esmentades i a la  Sentència 241/12 (2012)  del Tribunal contenciós d'Extremadura pel mateix motiu, l'Associación de 
Inspectores de Educación va interposar recurs exactament a la literalitat pels motius que nosaltres vàrem argüir i en tots els casos els varen  
declarar legítims per actuar. En aquests moments hi ha en procés el concurs oposició a Extremadura i s'ha presentat l'esborrany de concurs  
oposició a la Inspecció d'Educació als sindicats a Mallorca. 

El tema no és menor ja que ultrapassa l'àmbit funcionarial de la Inspecció d'Educació. Caldria que s'aclarissin aquestes  discrepàncies  
notòries, contraposades i contradictòries mitjançant Sentències del Tribunal Suprem o Tribunal Constitucional, ja que entenem que 
aquestes qüestions (percentatges, ordre i fases dels procediments, composició dels tribunals o comissions de selecció d'un concurs de 
mèrits) afecten un aspecte nuclear, bàsic i fonamental de la igualtat dels funcionaris i per tant, un element clau de la Funció Pública.  
Tanmateix  abasta  no  només  l'àmbit  autonòmic,  sinó  el  món  local,  especialment  l'EBEP,  en  conseqüència,  els  organismes  
d'Administració Pública que utilitzen el procediment de provisió dels llocs de treball de concurs de mèrits.
 
Finalment  arribaríem  al  tercer  argument  al  nostre  entendre  més  contundent  per  la  gravetat.  Creació  del  Cos  d'Inspecció,  1995.  
Convocatòries de concurs oposició a Catalunya,  únicament el 2003. 2o anys i  un únic concurs  oposició.  L'excepcionalitat  convertida en  
normalitat, fet que la Magistrada de la Sentència d'Extremadura més a dalt esmentada va qualifcar com a “auténtico fraude de ley” . Si 
consultem el  Codi Civil el concepte de “frau de llei” ens indica l’article 6.4:  “els actes realitzats a l’empara d’una norma que cerquin un resultat  
prohibit o contrari a l’ordenament jurídic es consideren executats en frau de llei i no impediran la pertinent aplicació de la norma que es pretén eludir” . 
Adjuntem la situació per CCAA sobre concursos oposició d'Inspecció d'Educació. Consignem la situació en què es troba Catalunya i afegim  
que el curs vinent hi haurà un 71% d'inspectors i inspectores en comissió de serveis, tal com ha publicat la Subdirecció general de la Inspecció 
a Catalunya. D'altra banda, en els propers anys estan previstes força jubilacions. Tal vegada es pretén la desaparició d'un Cos professional, al  
nostre entendre, cabdal per al Sistema Educatiu de Catalunya.
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ProjecteInspectio des  de  la  seva  creació  (2006)  i  amb  els  diferents  governs  que  han  exercit  la  política  educativa,  ha  utilitzat  tots  els  
procediments  que ofereix  la  via  administrativa i  la  via  judicial  sense  resposta  positiva de  cara a  consolidar les  places d'Inspecció i  la  
independència professional dels inspectors i inspectores  que les ocupen. En qualsevol cas, ens reafrmem en el nostre plantejament inicial  
de maldar per una Administració el més efcaç, imparcial i transparent possible. Pensem que és una responsabilitat professional i un exercici  
necessari, fer-ho arribar a les instàncies pertinents. Darrerament arran de l'edicte publicat per a la possible publicació d'un nou Decret de la  
Inspecció, que al nostre entendre empitjorava encara més la situació, vàrem decidir fer una pas més i fer arribar les nostres propostes a tots  
els grups polítics del Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i als Sindicats.

Apel·lem a les contínues declaracions institucionals aquests dies sobre transparència, efciència i objectivitat a l'Administració perquè  la  
situació irregular, greu i urgent a la Inspecció d'Educació de Catalunya tingui una resposta necessària, idònia i ràpida. La Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  recentment aprovada al Parlament de Catalunya, en el Títol V. 
Del  bon govern entenem que arbitra  a  través  del  seu articulat,  especialment l'article  55 i  58,  el  compromís  amb la  protecció dels  drets 
fonamentals i els drets estatutaris.  

Teresa Cambra Sánchez
Presidenta ProjecteInspectio

Barcelona, 10 de juny de 2015
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