GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU

AL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU
En /Na _____________________________________ , amb DNI NÚM____________ ,
major d'edat, funcionari del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb
domicili a efectes de notificacions a ______________________________ actuant en nom
propi davant la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu compareix i com a millor
s’escaigui en Dret,
DIU
Que mitjançant el present escrit, a l'empara dels articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, interposo
en temps i forma Recurs d’ Alçada contra la Resolució de data _________________ de 20__
del Director dels Serveis Territorials a ___________________ , notificada en data
_________________________ de 20__, per la qual s'efectua la deducció d'havers
corresponents a l'exercici del dret de vaga que vaig exercir en data 17 de març de 2010.
La Resolució que s’impugna emana del Director dels Serveis Territorials, i en no haver
exhaurit la via administrativa i per tal de donar compliment a allò previst a la Llei 30/1992
s’interposa el present recurs.
Recurs que fonamenta en les següents
AL.LEGACIONS
Primera.- En data 17 de març de 2010 va exercicir el seu dret de vaga i d'acord amb l'horari de
docència i hores fixes, el còmput total d'hores durant el qual va exercir aquest dret va ser de
__________________. S'adjunta com a DOCUMENT NÚM U còpia de l'horari setmanal,
remetent-se a efectes provatoris als arxius existents al Departament d'Educació.
Segona.- La Resolució que s'impugna mitjantçant aquest escrit practica un descompte
d'havers de set hores i mitja.
Tercera.- En practicar-se una deducció d'havers superior a la que és procedent, el que s'està
fent és aplicar una sanció d'havers i lesionar directament el seu dret constitucional a la vaga, la
qual cosa comporta directament la nul·litat de ple dret d'acord amb l'article 62.1 a) de la Llei
30/1992 de 26 de novembre.

Per l'exposat
AL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU,
DEMANA
Que tingui per presentat aquest escrit amb la seva documentació, s'admeti i tingui per
interposat en temps i forma Recurs d'alçada contra la Resolució de data ________________
de 20__ del Director dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i estimant-lo, declari
la nul·litat o, subsidiàriament, anul.li la resolució esmentada, dictant nova Resolució per la qual
es practiqui la dedució d'havers correcta i en el supòsit que s'hagi fet efectiva la deducció que
ara s'impugna tingui per sol.licitada la devolució dels ingressos percebuts indegudament.
___________________, _____ de _____________ de 20__

Signatura:

