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Nota d'aclariment al professorat sobre la sentència del Decret 39/2014  

 

Aquest Decret regula els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treballs 

docents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i va ser 

recorregut per altres sindicats també, sentències 588/14 i la 797/14. 

 

No és estrany que en relació a un mateix article del Decret impugnat una sentència es 

pronunciï en sentit favorable i l'altra en sentit desfavorable: tot i que els articles 

impugnats són els mateixos, els sindicats vam presentar arguments diferents per a la 

impugnació. És per això que, tot i que la nul·litat d'un precepte tingui efectes generals, 

s'estima o es desestima en virtut d'unes raons concretes. 

Sentència contra el Decret 39/2014 pel qual es regulen els 

procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball 

docents. 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó parcialment als serveis 

jurídics de la UGT i la FeSP-UGT Educació de Catalunya pel que fa al recurs interposat 

l’any 2014 contra el Decret 39/2014 

 

Hem aconseguit una important sentència que declara nuls alguns dels articles del 

Decret 39/2014 que preveien la possibilitat de retirar del seu lloc de treball docent 

al professorat que tingués una: “avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball, 

motivada en un rendiment insuficient que no comporta inhibició o en una manca 

evident de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions 

assignades.” 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=658349&action=fitxa
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Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament, mitjançant una ordre del 

conseller o consellera, ha d’establir els sistemes objectius que permetin 

avaluar l’acompliment del  professorat,  segons  criteris  de  transparència,  

objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, garantint els drets d’informació i 

amb l’audiència prèvia del personal afectat. 

 

 

En la Sentència noº 634/2019 s’estima parcialment el nostre recurs, concretament es 

procedeix a anular l’article 21.1.c i 22 del Decret, així com també l’últim incís de 

la lletra b) de l’article 15.2 de la mateixa disposició general. 

 

Article 21                                                           
Causes de remoció dels funcionaris docents 

 

1. El professorat que ocupa un lloc de treball proveït per qualsevol sistema de provisió  

    pot ser remogut del lloc pels motius següents: 

 

c. Avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball, motivada en un rendiment 

    insuficient que no comporta inhibició o en una manca evident de capacitat per 

    ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades.  

 

 

 

 

 

 

 

Article 22     

Remoció per avaluació negativa 

 

1. La remoció del lloc de treball d’un funcionari de carrera docent per avaluació 

negativa de l’acompliment del lloc implica l’adscripció provisional a  

  

És important, destacar que, tot i que el recurs de la impugnació sigui coincident en la 

majoria dels articles amb els recursos dels altres sindicats, els serveis jurídics de la 

UGT els ha exposat d'una altra manera, fet que dóna lloc a l'estimació parcial del 

recurs de la FESP UGT. 
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2. tasques sense docència directa en un altre lloc de treball vacant de la mateixa 

zona educativa, d’acord amb el procediment regulat a l’apartat 2 d’aquest article, sense 

dret a percebre el component general del complement específic docent o, si escau, el 

complement per l’exercici de la funció docent previst a l’article 136.1.c) de la Llei 12/2009, 

del 10 de juliol, d’educació. 

3.  Aquest tipus de remoció requereix la instrucció prèvia d’un expedient administratiu  

contradictori i de caràcter no disciplinari, incoat per la direcció dels serveis territorials del 

Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, a 

proposta motivada de la direcció del centre educatiu públic i amb l’informe de la inspecció 

educativa.  

4. La proposta de resolució  de  l’expedient   contradictori,  que  ha  d’expressar les causes  

en què  es  fonamenta,  correspon    al  mateix  òrgan  que  ha incoat el procediment, el 

qual, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent, ha de donar vista de 

tot l’expedient i audiència del funcionari afectat.  

 

La resolució de l’expedient correspon al director general competent en matèria de professorat i 

posa fi a la via administrativa. 

La durada  d’aquests  expedients així com dels previstos a l’article 6.3  del Decret 133/2001, de 

29 de maig, no pot ser superior a sis mesos. 

 

4. Els funcionaris remoguts per aquesta causa no poden ocupar un lloc de treball ordinari amb 

docència directa en un termini de dos anys, durant els quals han d’estar adscrits  a tasques  

sense docència directa, i  en  les condicions  que preveu  l’apartat 1 d’aquest article.  

 

Finalitzat aquest termini, i per poder participar en els concursos ordinaris de provisió o obtenir 

una destinació provisional en un lloc de treball amb docència directa, la persona  interessada   ha  

de  superar una  prova  d’idoneïtat  sobre  la  seva  especialitat docent i s’ha d’iniciar un 

procediment de tutorització, que inclou un període  d’avaluació del seu  acompliment, quan  

s’incorpori a la nova  destinació docent, en els termes i durada dels períodes de tutorització i 

d’avaluació que s’estableixin per ordre del  conseller o consellera per al desplegament d’aquest 

procediment. 
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Article 15 

 

2. El concurs específic per cobrir llocs específics dels centres educatius públics consta de  

    dues fases:  

 

b) En la segona fase, les persones candidates han de defensar davant de la comissió de      

valoració el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al 

qual opten, vinculat al projecte educatiu del centre, que han de presentar en els termes i forma 

establerts a la convocatòria.  

 

En aquesta fase, mitjançant una entrevista o qualsevol altre procediment d’aplicació previst a la 

convocatòria, es poden valorar també, segons determini la convocatòria, altres coneixements, 

habilitats i aptituds específiques amb relació als continguts funcionals i a les característiques 

específiques del lloc de treball. 

La puntuació total assignada a aquesta segona fase no pot superar el 40% de la qualificació 

màxima del concurs 

 

La puntuació mínima global que han de tenir els aspirants en la segona fase ha de ser 

igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a aquesta segona fase. 

Tal com havia defensat la FESP-UGT, aquesta Sentència confirma que la remoció 

del lloc de treball docent per avaluació negativa només ha de ser possible per 

la imposició d’una sanció, un cop finalitzat un expedient disciplinari amb totes les 

garanties processals o, si es per causa no disciplinaria, per aplicació de la normativa 

referida als procediments previstos en l’àmbit de la salut laboral.  

No és acceptable cap altra solució, que pretengui remoure del seu lloc de treball  

als docents per mitjà de procediments arbitraris i poc garantistes, dels seus drets 

sense criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, 

garantint els drets d’informació i amb l’audiència prèvia del personal afectat. 
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La FeSP-UGT Educació de Catalunya sempre ha cregut que el Decret crea noves 

funcions pels directors/es de centres públics, introdueix noves formes de provisió de 

llocs de treball al marge del marc estatutari docent bàsic, vulnera el principi 

d’especialitat per a ocupar un lloc de treball. 

  

Tot això propicia l’arbitrarietat, la falta de seguretat jurídica i la indefensió, tant 

del professorat com de les direccions i els centres.  

 

Es crea també una nova forma de gestió de personal, la qual cosa suposa acabar amb 

el concurs de trasllats, perquè cada vegada sortiran menys places per poder concursar 

en el concurs de trasllats estatal, impedint la mobilitat de professorat. 

 

L'única manera de poder canviar de centre serà presentat projectes per obtenir una 

plaça en un altre centre. 

 

Les places de perfils esdevenen definitives i van lligades a un projecte de centre,  

que passa quan hi ha un canvi de direcció, o bé hi ha una modificació del projecte, no 

està regulat que passa amb aquestes places que ja són definitives, esdevenen un llast 

per al centre que vulgui canviar el projecte 

 

 

  

Així mateix, en relació al Concurs de Mèrits per proveir llocs  de treball específics 

als centres educatius públics de Catalunya, el Tribunal considera nul l’últim epígraf de 

l’Art 15.2.b, per considerar que vulnera els principis de mèrit i capacitat.   

 

Ens ve a dir que per a qualsevol procés selectiu d’un concurs específic com pot ser el 

de perfils, la comissió avaluadora dels projectes no podrà establir un mínim de nota 

per fer la mitjana amb la primera fase de la prova, per tant tots els participants 

tindran una nota final i no com fins ara on els que no passaven la nota de tall 

d’aquest segona fase ja no sortien al llistat sense cap puntuació. 

 

Per tant deixa de ser eliminatòria 

 

Aquest pronunciament és important, per tal de garantir la objectivitat i la 

transparència en els procediments de provisió de llocs de treball, a les escoles 

i instituts dependents del Departament d’Ensenyament. 
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