Els llocs singulars, fomenta l’amiguisme en l’adjudicació les vacants.
Tal com hem pogut comprovar en el darrer concurs general de trasllats, hi ha hagut poquíssimes places, tendència
que continuarà amb el Decret de plantilles que el Departament d’Ensenyament està preparant, el qual consolida el
menyspreu per la normativa de la funció pública en general i pel concurs de trasllats en particular. Amb els anomenats
“procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial ”, el Departament deixa venuts als docents als
capricis de les direccions per configurar i escollir la “seva” plantilla de professors. Això sí, posa un límit: aquests llocs
singulars , dels que tots el centres podran disposar i la selecció dels quals depèn d’una comissió de la qual forma part
la direcció del centre, no poden arribar a superar la meitat de la plantilla.
Hi ha hagut una escandalosa reserva de places per part de les direccions dels centres per a fer-les singulars.
La manca de vacants a l'actual concurs de trasllats i la reserva de les resultes, és la manifestació clara que aquesta
és la direcció que ha pres el Departament , fomentar l’amiguisme, ja consolidat a través del Pla d’autonomia de
Centres.
LOMCE I LEC: Desplegament de la Llei d’Autonomia de Centres.
Les administracions educatives en funció del que disposa la normativa que han legislat per a intervenir fent
les plantilles a la carta creen tres tipus de treball docent per a donar cabuda als seus candidats:
1. Ordinaris (com a mínim han de ser la meitat de la plantilla i poden tenir assignats requisits específics addicionals
de titulació o formació acreditable),
2. Singulars o específics (tenen atribuït un perfil propi)
3. D’especial responsabilitat (reservats a membres de l'equip directiu amb responsabilitats de gestió i direcció
docent).
D'acord amb els tres tipus de llocs de treball docent, l’esborrany de decret parla de tres procediments d'adjudicació:
1. Concursos generals: procediment normal de provisió dels llocs de treball ordinari de les plantilles docents (és a
dir, el tradicional concurs de trasllats).
2. Concursos específics: procediment de provisió dels llocs de treball específics o singulars. S'encarrega de la
valoració dels candidats una comissió presidida per un inspector/a o una persona acreditada com a directiu
professional en exercici, i en forma part el director/a del centre. En una primera fase es valoren els mèrits, i a la
segona els candidats han de defensar davant la comissió el projecte estratègic de desplegament dels continguts
funcionals del lloc de treball al qual opta.. És requisit per presentar-se pertànyer a un cos docent com a funcionari de
carrera i acreditar un mínim de tres anys d'exercici professional
3. Convocatòries públiques de provisió especial de llocs docents: es proveeixen, per mitjà de convocatòria pública,
pel procediment extraordinari de provisió especial. Els candidats han de ser funcionaris amb un mínim de tres anys
d'exercici professional i han de presentar un projecte de desenvolupament del lloc al qual s'opta. Correspon al
director/a del centre formular la proposta motivada de nomenament de la persona candidata seleccionada.

