
SSEECCUUNNDDÀÀRRIIAA..IINNFFOO
FFuullll iinnffoorrmmaattiiuu AASSPPEEPPCC∙∙SSPPSS

SPS: C/ Ausiàs Marc, 26, 3r . 08010 Barcelona. Tel.: 93 317 60 86

núm. 97, gener de 2013
ASPEPC: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel.: 93 317 02 37

ACCIONS JURÍDIQUES D'ASPEPC∙SPSCONTRA EL DETERIORAMENT DE LESCONDICIONS LABORALS DELPROFESSORAT

A BANDA DE DEFENSAR ELS SEUS AFILIATS EN LES SEVES RECLAMACIONS CONCRETES, DES
D'EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A RECONEIXEMENTS ADMINISTRATIUS (DE COS, ESCALA O

GRUP), RECONEIXEMENTS ECONÒMICS (RECONEIXEMENTS D'ESTADIS DOCENTS, DE SERVEIS
PREVIS, D'ABONAMENTS DE COMPLEMENTS I AJUTS), SITUACIONS VINCULADES ALS

INCOMPLIMENTS DE LA LLEI 8/2006 DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR EN
MATÈRIA DE PERMISOS PER CURA DE FILLS I MATERNITAT, INCAPACITATS, BAIXES O, FINS I

TOT, RECLAMACIONS PATRIMONIALS, ELS SERVEIS JURÍDICS D'ASPEPC·SPS HAN
INTERPOSAT UNA SÈRIE DE RECURSOS I PROCEDIMENTS JUDICIALS CONTRA MOLTES

ACTUACIONS NORMATIVES I ADMINISTRATIVES DEL DEPARTAMENT.



1. Procediment abreujat 399/2008.
Assumpte: supressió d'un Departament
Contra: decisió del director d'un institut de suprimir
el Departament de Llengües Estrangeres.
Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona.
Data d’interposició: 30 de juliol de 2008.
Estat: desestimat.
En resum, el jutjat entén que no es pot donar per
necessària l’existència del Departament de Llengües
Estrangeres.

2. Recurs ordinari 346/2010.
Assumpte: autonomia dels centres.
Contra: Decret 102/2010, de 3 d'agost,
d'autonomia dels centres educatius.
Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sala del Contenciós Administratiu, Secció 5ª.
Data d'admissió a tràmit: 27 d'octubre de 2010.
Estat: pendent de sentència.

3. Recurs ordinari 1563/2010.
Assumpte: noves atribucions als directors.
Contra: Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la
direcció dels centres educatius públics i del
personal directiu professional docent.
Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 4ª.
Data d'admissió a tràmit: novembre de 2010.
Estat: pendent de sentència.

4. Procediment abreujat 76/2011.
Assumpte: falta de publicitat en les adjudicacions
provisionals.
Contra: Resolució del Subdirector General de
Plantilles, Provisió i Nòmines del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
d’adjudicació de destinacions provisionals al
personal docent amb efectes d’1 de desembre de
2010, publicada en data 30 de juny de 2010 a la web
del Departament.
Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona.
Data interposició: 14 de març de 2011.
Estat: vam desistir atès que el Departament va
rectificar i en posteriors convocatòries el llistat
d’adjudicacions ha estat públic. En una mesa
sectorial el Director General, a l’hora d’anunciar els
canvis, va fer referència al fet que hi havia un recurs
interposat.

5. Procediment abreujat 619/2011.
Assumpte: vacants que no s'ofereixen al concurs
de trasllats.
Contra: Desestimació de recurs de reposició
contra resolució de vacants de concurs de
trasllats.
Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona.
Data d’interposició: 2 de desembre de 2011.
Estat: desestimat.
En resum, el jutjat entén que la decisió de no oferir
determinades vacants al concurs de trasllats “se
inserta en el margen de discrecionalidad de que
dispone la Administración en el ejercicio de sus
facultades de autoorganización”.

6. Recurs ordinari 704/2012.
Assumpte: En síntesi, l'objecte del recurs és la
impugnació de les següents mesures:
a) La supressió dels nomenaments de substituts
corresponents al mes de juliol. Com sabeu, el curs
passat el Departament havia acordat atorgar un
nomenament el mes de juliol a aquells professors que
haguessin treballat nou mesos. La supressió de forma
retroactiva suposa una vulneració al dret de la
negociació col·lectiva dels empleats públics atès
que quan van iniciar la seva relació administrativa,
aquesta nova norma no era vigent.
b) La reducció de la jornada laboral del personal
substitut docent, limitada a la part lectiva del
titular i a una part proporcional d’activitats
complementàries setmanals. Aquesta mesura és
clarament discriminatòria envers el professorat
sustitut.
Contra: I'Acord GOV/60/2012, de 25 de juny, pel
qual es modifiquen I‘acord gov/71/2011, de 10 de
malg, i l'acord gov/29/2012, de 27 de març, pels quals
s'adopten mesures excepcionals en matèria de
personal docent no universitari depenent de la
Generalitat de Catalunya durant el periode 2012-2015
(DOGC núm. 5158, de 27/06/2012).
Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa.
Data interposició: 27 de juliol de 2012.
Estat: en tràmit.
Nota: S’ha demanat l'ampliació del recurs
incorporant un nou recurs contra la desestimació per
part del Departament, (el 21.09.2012) d'un recurs de
reposició contra les successives resolucions de
modificació de les condicions de treball del
professorat substitut fetes durant l'any 2012.




