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«DECRET DE PLANTILLES»
QUÈ HA CANVIAT AMB LA SENTÈNCIA?

La sentència del TSJC ha estimat parcialment la demanda interposada pel Sindicat Professors de Secundària
(aspepc·sps) contra el «Decret de Plantilles» -DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments
per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.-, que ha quedat «tocat» en alguns aspectes fonamentals.
El Departament d’Educació haurà de fer marxa enrere en algunes mesures que ja havia començat a aplicar, com la
«primarització» de la Secundària i la progressiva desfuncionarització del professorat.
1.- Els instituts no podran establir una organització flexible del currículum, llevat dels casos en què ja estava previst. El
«Decret de plantilles» establia una relació clara entre la «flexibilització del currículum» i la «polivalència curricular» del
professorat, és a dir, la possibilitat d’inventar-se especialitats ad hoc. Això, a la pràctica, equivalia a «privatitzar» el
currículum dels programes d’estudis i la pròpia condició d’especialista en una matèria del professorat.
La sentència suprimeix l’article que permetia aquests supòsits -4.2 i 4.3-. Només podrà haver organització flexible del
currículum, com fins ara, a 1r d’ESO. Tampoc es podran «inventar» els perfils d’especialitat docent, que s’hauran de
remetre al decret d’especialitats.
2.- En el concurs per a la provisió de llocs de treball específics -per a funcionaris de carrera-, el «Decret de plantilles»
establia que l’entrevista personal amb els aspirants era eliminatòria. És a dir, que qui no «aprovava» l’entrevista
quedava fora. Es tracta d’una mesura que consolidava l’arbitrarietat i l’opacitat. La sentència estableix que les
entrevistes no podran tenir caràcter eliminatori –article 15.2.b3.- Els llocs de treball de «provisió especial» no es podran adjudicar amb caràcter definitiu. Es manté, per tant, que
una plaça definitiva només es pot adquirir mitjançant concurs de trasllats. Queda pendent veure què passarà ara amb
aquelles persones que havien adquirit plaça definitiva per aquest procediment especial convocat pel Departament
abans de la sentència, ara derogat –article 17.1-.
4.- El decret de plantilles establia un nou procediment de remoció dels funcionaris de carrera del seu lloc de treball.
N’hi havia prou amb una «avaluació negativa» arbitrària i sense cap garantia acadèmica. Això permetia suprimir el
funcionari titular i «reconvertir» la plaça a una nova especialitat «inventada». Aquest procediment, que introduïa
arbitrarietat i indefensió, alhora que vulnerava el dret a la llibertat de càtedra, queda ara derogat –articles 21.1c i 22-.
Cal tenir present que aquesta sentència estableix també unes línies vermelles molt clares en relació al futur decret
d’avaluació del professorat, que es preveia devastador, i que quedarà tocat. Igualment, aquesta sentència reforça la
nostra impugnació judicial de la convocatòria del concurs «digital» per a provisió de llocs de treball específics, pendent
de sentència.
La nostra impugnació del «Decret de plantilles» ha estat la que ha obtingut una estimació favorable més àmplia per
part dels Tribunals. Alguns sindicats ni es van molestar en impugnar-lo ...

