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PORTA OBERTA A
L’ARBITRARIETAT EN LA

CONFECCIÓ DE LES PLANTILLES
DOCENTS

On és el lloc singular ?

Amb el Decret de plantilles que el Departament d’Ensenyament estàtramant, es concreta i es consolida l’aversió que el seus responsables sentenper la normativa de la funció pública en general i pel concurs de trasllats enparticular. Amb els anomenats “procediments de provisió per concursespecífic i de provisió especial”, el Departament dóna carta blanca a lesdireccions per configurar i escollir la “seva” plantilla de professors. Això sí,posa un límit: aquests llocs singulars, dels que tots el centres podrandisposar i la selecció dels quals depèn d’una comissió de la qual forma part ladirecció del centre, no poden arribar a superar la meitat de la plantilla. Lamanca de vacants a l'actual concurs de trasllats és la manifestació clara queaquesta és la direcció que ha pres el Departament, i que les direccions delscentres ja han començat a reservar places per a singularitzar-les.No és pas cap innovació la creació de llocs singulars. Fins ara, amb places moltmés limitades, estaven associats als Plans d’Autonomia de Centre.L’experiència ha confirmat que afavoreixen l’assignació de places peramiguisme, coneixença o altres afinitats, impossibilitant una de les virtuts de lafunció pública: la transparència.El Decret, en aquestes dates en fase d’esborrany, estableix tres tipus de llocsde treball docent: ordinaris (com a mínim han de ser la meitat de la plantilla ipoden tenir assignats requisits específics addicionals de titulació o formacióacreditable), singulars o específics (tenen atribuït un perfil propi) i



d’especial responsabilitat (reservats amembres de l'equip directiu ambresponsabilitats de gestió i direcció docent).D'acord amb els tres tipus de llocs de treballdocent, l’esborrany de decret parla de tresprocediments d'adjudicació:a) Concursos generals: procedimentnormal de provisió dels llocs de treballordinari de les plantilles docents (és a dir, eltradicional concurs de trasllats).b) Concursos específics: procediment deprovisió dels llocs de treball específics osingulars. S'encarrega de la valoració delscandidats una comissió presidida per uninspector/a o una persona acreditada com adirectiu professional en exercici, i en formapart el director/a del centre. En una primerafase es valoren els mèrits, i a la segona elscandidats han de defensar davant lacomissió el projecte estratègic dedesplegament dels continguts funcionals dellloc de treball al qual opta. És requisit perpresentar-se pertànyer a un cos docent coma funcionari de carrera i acreditar un mínimde tres anys d'exercici professional.c) Convocatòries públiques de provisióespecial de llocs docents: es proveeixen,per mitjà de convocatòria pública, pelprocediment extraordinari de provisióespecial. Els candidats han de serfuncionaris amb un mínim de tres anysd'exercici professional i han de presentar unprojecte de desenvolupament del lloc al quals'opta. Correspon al director/a del centreformular la proposta motivada denomenament de la persona candidataseleccionada.Res del que aquí s’estableix ens ha desorprendre; no és altra cosa que eldesplegament del que trobem a la LEC i alDecret d’autonomia de centres.
Què diu la LEC?
- Article 102. Exercici de l’autonomia enmatèria de gestió de personal.2. La direcció de cada centre públic potproposar al Departament (...) llocs docentsper als quals sigui necessari el complimentde requisits addicionals de titulació o decapacitació professional docent.4. La direcció de cada centre públic estàhabilitada per a intervenir en l’avaluació del’activitat docent i de gestió del personal delcentre.- Article 123. Disposicions generals.1. Els concursos de provisió de llocs detreball es fan per mitjà de convocatòria

pública i poden ésser generals o específics.5. Els concursos generals són el procedimentnormal de provisió de llocs de treballdocents.6. Els concursos específics es convoquen perals llocs de treball docents específics queexigeixen tècniques de treball oresponsabilitats especials o condicionsd’ocupació amb peculiaritats pròpies,especificades a les plantilles de professorat,d’acord amb el projecte educatiu del centre.En aquests concursos específics es pot exigirl’elaboració de memòries o la realitzaciód’entrevistes.-Article 124. Procediment de provisióespecial.1. Els llocs de treball docents a què fanreferència els articles 99.2, 102 i 115.2,quan s’han de cobrir amb professorat que notingui destinació obtinguda per concurs en elmateix centre docent, es proveeixen permitjà de convocatòria pública, pelprocediment de provisió especial (...).
Què diu el DECRETD’AUTONOMIA DE CENTRES?
- Article 49. Definició de les plantilles idels llocs de treball docents.3. (...) la direcció de cada centre públic potproposar al Departament, en funció de lesnecessitats derivades del projecte educatiu iconcretades en el projecte de direcció delcentre, requisits de titulació i capacitacióprofessional docent respecte de determinatsllocs de treball docents a proveir pelprocediment de concurs general. Així mateixpot proposar els llocs de la plantilla docentals quals se’ls atorga un perfil singulard’acord amb el projecte educatiu que s’hande proveir mitjançant el procediment deconcurs i la definició dels perfilsprofessionals dels llocs d’especialresponsabilitatque donen suportals òrgans degovern del centreper aldesenvolupamentdel projecteeducatiu il’aplicació delprojecte dedirecció. Aquestsdarrers llocs esproveeixen pelprocediment deprovisió especial.



5. (...) En tot cas, en elsprocediments de provisióper concurs específic i deprovisió especial esgaranteix la intervencióde la direcció del centreen la selecció de lescandidatures.
Podem veure, doncs, que latransparència il’objectivitat enl’adjudicació de llocsdocents era una mortanunciada. Però, no acabaaquí la cosa: encara enspoden sorprendre altres“perles” que trobem al’esborrany de l’esmentatDecret de plantilles (decretque el Departament hamantingut amagat i que, nitan sols, no ha mostrat finsara als representants delprofessorat):* El nombre de llocsordinaris en la plantillad’un centre educatiu ha deser, com a mínim, de la meitat del nombretotal de llocs.* La continuïtat en el lloc de treballobtingut amb caràcter definitiu quedavinculada a l'avaluació positiva del'acompliment. La remoció d'un lloc detreball per manca manifesta de competènciadocent comporta la pèrdua de l'especialitatdocent i l'adscripció a tasques sensedocència, sense dret a percebre elcomplement específic o assimilat perl'exercici de la funció docent.* Passats dos anys en comissió de serveisvoluntària, «l'eventual cessament en el llococupat en comissió de serveis comportal'adscripció del funcionari/a, amb caràcterdefinitiu, a un lloc vacant, no reservat a capfuncionari de carrera, de la zona educativaon havia tingut la darrera destinaciódefinitiva (que ha perdut per estar més dedos anys en comissió de serveis voluntària).* Entre els mèrits a valorar en els concursosordinaris i específics cal destacar lapolivalència curricular en més d'unaespecialitat o en un determinat àmbit deconeixement.* Pel que fa a la provisió de llocs docentsamb caràcter provisional, és elDepartament qui estableix els procedimentsde provisió d'aquests llocs, en els quals han

de participar funcionaris sense destinaciódefinitiva, funcionaris en pràctiques i elpersonal interí. Aquest procediment han depreveure la intervenció dels centreseducatius, amb la finalitat de garantir elmanteniment dels equips docents i lacontinuïtat del projecte educatiu: la direccióde cada centre podrà formular tantpropostes de continuïtat o de conformitatcom de no continuïtat (mitjançant uninforme raonat i justificat).* Les direccions podran proposarnomenaments de personal interí perocupar vacants de plantilla, tant de llocs detreball específics com ordinaris. En aquestscasos es prioritzarà la continuïtat en elmateix centre per davant del criterid'ordenació de la borsa.* Pel que fa al nomenament de substitutsdocents, correspon al director/a la sevaselecció entre els disponibles a la borsa detreball, després d'haver entrevistat un mínimde tres aspirants.* El personal interí o substitut novell ha desuperar una prova inicial docent que permetiacreditar la seva suficiència en l'exercicidocent, durant el tres primers mesos. En casque sigui negatiu el resultat de la valoracióserà donat de baixa de la borsa per no reunirel requisit d'idoneïtat per a la docència.



Resum de la Mesa Sectorial de 07 de març de 2013: flexibilització substitucions
07 Mar 2013 - 11:40 Mesa Sectorial: Federació ASPEPC·SPSOrdre del dia:1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2013 Ordinària corresponent a la sessió del 21 de febrerde 2013.2.- Proposta de flexibilització dels criteris de substitucions.3.- Torn obert de paraules.
2.- Proposta de flexibilització criteris substitucions.El Departament presenta una proposta de Pacte de Mesa Sectorial als sindicats per tal de flexibilitzar elscriteris de substitució del personal docent. Bàsicament, el Departament reconeix els greus problemesorganitzatius que està provocant la política de “retallades” així com el profund malestar que ha provocatentre el professorat i proposa una moderació de les radicals mesures adoptades. La proposta consisteix a:
a) substituir els tutors d'educació infantil i USEE/UEE a partir del primer dia de baixa;b) substituir els tutors de Primària, ESO i centres d'educació especial, a partir del 6è dia lectiu des de l'inicide la baixa;c) substituir a partir del primer dia la segona baixa simultània a les escoles, a partir del Cicle iniciald'Educació Primària i a tots els centres d'Educació secundària, Adults, Serveis Educatius i altres centresespecífics dependents del Departament.
Així mateix, el Departament manifesta que tant les “millores” que proposa com aquelles que eventualment espoguessin incorporar després d'un procés de negociació resten condicionades a la signatura d'un Acord entreels sindicats i l'Administració.
La part sindical manifesta unànimement la seva disposició a arribar a acords sempre que:a) es contempli com a horitzó general el retorn a les condicions laborals existents abans de l'onada deretallades (que per a ASPEPC·SPS implicaria necessàriament com a mínim el retorn a les 18 hores lectives i25 de permanència i la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat així com la derogació de lesanomenades mesures “transitòries” bé siguin estructurals, bé siguin conjunturals)b) es garanteixi que no hi haurà noves mesures que empitjorin encara més les nostres condicions laborals i elsnostres drets;c) s'incloguin en la negociació tots aquells aspectes relacionats amb la substitució del personal docent, comara la retribució íntegra (100%) per al personal interí i substitut, la fi de les jornades atomitzades o el retornals tipus de jornada habituals (sencera o mitja);
Així mateix, ASPEPC·SPS, en el seu torn, demana que s'inclogui la substitució dels tutors de Batxillerat i quetant aquests com els d'ESO siguin substituïts des del primer dia, no des del sisè.El Departament assenyala que està disposat a la negociació però que no pot comprometre's a una negociaciómés àmplia amb l'horitzó demanat pels sindicats, ni garantir que no hi haurà noves mesures ni tampocabordar el tema de les substitucions en tota les seves vessants de moment, fins que se sàpiga quin serà elmarge de dèficit i, per tant, com seran els pressupostos de la Generalitat. No obstant això, assenyala que, aixíque els interrogants s'aclareixin, donarà resposta a les peticions sindicals i es veurà si es pot emprendre lanegociació.
Finalment assenyala que, atesa la situació, aplicarà de manera unilateral i depenent de les seves possibilitatspressupostàries aquelles propostes que consideri més convenients d'entre les presentades.
3.- Torn obert de paraules.A preguntes de la part sindical, el Departament informa que s'ajorna el proper període de modificació dedades de la Borsa de Treball. De la darrera setmana de març es passa al 2 d'abril.Els sindicats reclamen que es posi fi a la gestió actual de les baixes a efectes de nòmina que porta al fet queles persones que estan de baixa quan es tanca la nòmina el dia 20 siguin considerades com incloses a lamateixa situació fins a final de mes encara que siguin donades d'alta dies abans de la fi del mes en curs.Així mateix, la part sindical reclama que el Departament agiliti la devolució de les quantitats deduïdes perhospitalització, cirurgia o tractament oncològic i es deixi de deduir ja, a la qual cosa es respon que fins que noes publiqui el Decret Llei de modificació de l'anterior no és legalment possible fer-ho però que està previstque es faci en poques setmanes.
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