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EL DECRET DE PLANTILLES HA ARRIBAT A LA FI 

 

L'any 2014 tres sindicats van presentar recursos contra el decret de 

plantilles, l'any 2019 el decret de plantilles va quedar tocat i enfonsat 

després de les sentències del tribunal superior de justícia de Catalunya 

que van guanyar dos sindicats. 

Però en lloc de retirar el decret de plantilles van decidir gastar uns 

diners que al cap i a la fi paguem entre tots i surten gratuïts, recórrer 

al Tribunal de cassació. 

 

 

 

El resultat es que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la 

Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya que anul·lava dos articles del decret de plantilles: el que 

planteja com a eliminatòria l’entrevista personal per a la provisió de 

places perfilades en centres públics i el que regulava l’acomiadament 

o que es pogués apartar de la feina els professors a través d’una 

avaluació negativa. 

Us posaré dos exemples perquè entengueu la sentència. 
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Primer exemple: Imagineu-vos per entrar a la borsa d'interins una vegada 

ordenats els aspirants per nota decideixen que a més hi ha una segona prova 

que exigeix una entrevista en què ningú sap els criteris de la puntuació i és 

eliminatòria, casualment notes pitjors tenen plaça i les millors es queden fora. 

Doncs la sentència diu que per accedir a una feina pública no s'hi ha d'accedir 

per entrevista. 

El que em sorprèn més és que aquest cap de setmana la majoria de consultes 

és si demà sortiran les places per entrevista?  i no que aquesta important 

sentència pot significar per al seu futur. 

La meva resposta és que no hauria de sortir, seria vulnerar la sentència del 

suprem,  el procés podria quedar nul i retardar tots els processos d'adjudicacions. 

Aquest decret permet accedir a una plaça pública segons la impressió que 

causés el docent al director 

 

Però el que més em sorprèn és que un procés viciat en què la majoria de places 

estan adjudicades per endavant, caigui en la temptació de presentar-se una 

vegada i una altra, quan ja sabem la resposta. 
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Si el col·lectiu hagués estat unit, ningú cap es presentarà perquè el procediment 

d'adjudicacions les places siguin assignades per ordre de llista i no intentant 

passar per davant d'altres companys amb més drets. 

 

No m'oblido del concurs de mèrits de perfils en què es podia obtenir una definitiva 

en un centre i un dels apartats també tenia el requeriment d'entrevista que valia 

el 50% de la nota, ja el 2019 aquesta mateixa sentència ens donava la raó i per 

això el departament només té un perfil el de competència digital que realitzo, la 

resta ja no es va poder fer. 
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Segon exemple: 

Des de l'any 2014 centenars d'interins han tingut la desgràcia de patir expedients 

sancionadors en què eren expulsats de la borsa durant dos cursos, i tornar-hi 

accedir era complicat perquè tenien unes proves que jo personalment només 

conec dos casos que l'hagin superat. 

En la majoria dels casos l'expedient sancionador no havia reunit les garanties i 

els que s'han atrevit a denunciar han guanyat, i els han hagut de pagar el sou 

dels dos anys que han estat fora de la borsa i tornar a readmetre'ls i baremar 

l’ordre de la borsa considerant-ho com a temps treballat. 

 

Aquesta sentència és molt important perquè ja no permetrà que això torni a 

passar, perquè el TREBEP té normativa suficient per actuar en aquests casos i 

donar una seguretat jurídica per a les dues parts, i no com ara que un informe 

d'una direcció permetia acomiadar un interí o a un substitut o fins i tot un 

funcionari de carrera ser sancionat. 
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