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DECRET DE PLANTILLES (SINOPSI)
DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a definir el perfil

i la provisió dels llocs de treball docent. 

Capítol 1. Disposicions generals (articles 1 a 5) 

La direcció del centre proposa la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives amb
periodicitat anual (art. 1). Intervé en la definició dels requisits específics exigits per a ocupar determinats llocs
de treball de la plantilla docent del centre i en els requisits o perfils propis d'aquests llocs (art. 2).

Aquestes competències de la direcció es concreten a l'article 2, i consisteixen a establir els requisits addicionals
o  perfil  propi,  de  titulació  o  de  capacitació  professional,   funcions  individualitzades  del  perfil  específic,
nomenament del personal interí docent i de nomenament de destinacions provisionals.

D'acord amb això, i amb el mecanisme de provisió que els correspongui en cada cas, s'estableixen tres tipus de
llocs de treball docent als centres públics catalans (art. 3), que són els següents:

a) Llocs de treball ordinaris. Els de tota la vida, propis d'una especialitat docent.

b) Llocs de treball específics. Tenen atribuït un perfil propi, amb responsabilitats especials o condicions
amb  peculiaritats  pròpies  (SIC),  requisits  addicionals  de  titulació,  polivalència  curricular,  formació,
experiència o altres (SIC) que es determinen en la definició del lloc. Entre aquest llocs específics, n'hi
haurà de caràcter temporal de definitiu.

c) Llocs de treball de responsabilitat especial. Reservats als membres de l’equip directiu.

Es  considera  que  aquesta  diversificació  dels  llocs  de  treball  ha  de  garantir,  a  Secundària,  una
organització flexible del currículum, tenint en compte la polivalència del professorat.
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Capítol 2. Estructura dels llocs de treball en les plantilles docents dels centres i serveis educatius
públics (articles 6 a 11)

En aquest  capítol  s'estableixen els  requisits  d'especialitat  docent  i  els  criteris  de definició de les  plantilles.
S'estableixen els contiguts mínims de les plantilles docents (art. 7), la denominació del lloc de treball, el cos a
què correspon, els requisits específics i el sistema de provisió establert per a cadascun, així com els requisits
d'especialitat o d'habilitació docent (art. 8).

És especialment important l'article 9.3, que estableix que el nombre de llocs de treball ordinaris d'un centre ha
de ser, com a mínim, del 50%, llevat de “...situacions excepcionals”.

Capítol 3. Provisió dels llocs de treball  de les plantilles docents dels centres educatius públics
(articles 12 a 28)

Aquest capítol estableix el mecanisme de provisió d'aquests llocs de treball definits als capítols anteriors, així
com la seva eventual remoció. Parteix dels tres tipus de concursos perfilats al capítol 1, article 3.

La secció primera (art. 12 a 16) determina el concurs general i l'específic. Pel que fa al concurs general (art. 12
a 14), que seria l'equivalent al que fins ara era el concurs de trasllats, s'estableixen mecanismes similars amb
lleugeres modificacions.

Pel que fa al concurs específic (art. 15), s'estableixen dues fases:

1. Concurs de mèrits (puntuació no inferior al 60% del total).

2. Avaluació. Entrevista i defensa, davant la comissió de valoració, dels continguts funcionals del lloc a
què hom opta. Es poden valorar també altres coneixement, habilitats i aptituds específiques (SIC).

La comissió de valoració estarà presidida per un inspector o director, i n'haurà de formar part el director del
centre, així com dos professors elegits pel claustre, tots ells funcionaris de carrera en actiu dels cossos docents
de grup i subgrup de classificació igual o superior que el corresponent al cos de la vacant.

La secció segona (art. 17 a 20) estableix el procediment extraordinari de provisió especial (art. 17 a 20),  per a
càrrecs directius. Com a «curiositat», cal dir que s'admet la modalitat de concursar conjuntament tot un equip
directiu al mateix centre. 

Correspon al director del centre educatiu públic formular la proposta motivada d’adscripció al lloc de treball de
la persona candidata seleccionada entre totes les admeses al procediment o de l’equip seleccionat.

La secció tercera (art. 21 a 24) estableix les condicions per al  cessament dels funcionaris docents que
ocupen llocs de treball mitjançant els diferents procediments de provisió, és a dir, sota quines raons un
funcionari por ser remogut del seu lloc de treball.

En el cas d'un lloc de treball proveït per qualsevol sistema de provisió (art 21.1):

a) Supressió o modificació del lloc de treball. 

b) Pèrdua del lloc de treball per resolució ferma d’un expedient disciplinari. 

c)  Avaluació  negativa  de  l’acompliment  del  lloc  de  treball,  motivada  per  un  rendiment  insuficient  que  no
comporta  inhibició  o  per  una  manca  evident  de  capacitat  per  a  ocupar  el  lloc  de  treball,  i  que  impedeixi
l'acompliment de les funcions assignades.

En els llocs de treball «especials», a més de les anteriors, s'hi afegeixen el  cessament per revocació motivada
com a càrrec directiu i la renúncia al càrrec (acceptada).

La remoció per avaluació negativa (art. 22) requerirà l'obertura d'un expedient contradictori, a proposta de la
direcció del centre, i comportarà la separació provisional de la docència i assignació d'altres tasques, sense dret
a percebre el component general del complement específic docent, fins que es resolgui l'expedient. 

El funcionari remogut per aquest concepte no podrà ocupar un lloc de treball docent durant dos anys, al termini
dels quals podrà participar en els concursos ordinaris de provisió o obtenir una destinació provisional. Caldrà, en
qualsevol cas, que superi una prova d'idoneïtat i un procediment de tutorització, amb avaluació inclosa.

Les seccions quarta i cinquena (art. 25 a 28) estableixen els mecanismes de provisió dels llocs de treball
provisionals  (interins,  substituts,  expectativa,  pràctiques...)  i  la  intervenció  de  les  direccions  en  llurs
nomenaments.

Per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva, o funcionaris en pràctiques, les direccions del centre
podran formular propostes de continuïtat, de nova incorporació i de no-continuïtat (art.  26).

En el cas del professorat interí (art. 27), la proposta de la direcció es prioritzarà sobre els criteris d'ordenació a
la borsa de treball. Els únics requisits són que  la persona proposada tingui acreditada una experiència mínima
docent de 12 mesos i una avaluació positiva. Igualment, la direcció podrà fer proposta de continuïtat o de no-
continuïtat. 

Pel que fa a les substitucions (art. 28), la direcció del centre pot seleccionar el personal interí docent per a cobrir substitucions
temporals en el centre educatiu públic. La selecció es farà entre tres entrevistats triats dels vint primers aspirants disponibles
a la borsa de treball que compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de
treball. No caldrà realitzar entrevista quan el seleccionat ja hagi estat treballant al mateix centre.


