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ELS TRIBUNALS POSEN LÍMITS AL PAPER DELS PARES EN
LES SANCIONS A L'ALUMNAT I A LA POLIVALÈNCIA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del

Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena) ha emès sentència

sobre el recurs 346/2010, presentat per ASPEPC·SPS, en el qual

s'impugnava el Decret d'Autonomia dels centres educatius. En

aquest recurs s'impugnava globalment aquest decret juntament

amb alguns articles concrets.



El Tribunal ha desestimat la impugnació global, però ha estimat

parcialment alguns dels aspectes referents a articles concrets. En aquest

sentit, s'ha resolt la supressió d'un article que permetia als pares decidir, de fet,

sobre les sancions imposades als alumnes i s'ha fet una sentència interpretativa

d'alguns altres. Aquestes interpretacions, que acoten alguns aspectes del

decret, entenem que poden ser molt interessants, sobretot si, tal i com tot

sembla indicar, el Departament d'Ensenyament no les està tenint en compte en

el Decret de Plantilles que està preparant.

1 . - Es declara la nul·litat de l'article 24.3.d, que requeria el

consentiment dels pares o tutors en l'aplicació de sancions a l'alumnat.

Aquest punt establia, tal com diu la sentència, que "(. . . )la aplicación de las

sanciones debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la existencia de un

acuerdo explícito con los progenitores o tutores legales (. . . )" .

El Tribunal declara la nul· litat d'aquest article perquè no s'ajusta a dret.

2. - Respecte a la impugnació de l'article 49.4, sobre la "polivalència curricular

del professorat" , el Tribunal interpreta que, en la seva redacció, l'article s'ajusta

a dret, ja que és un més dels principis que cal ponderar per a l'establiment de

les plantilles, però:

"En cualquier caso, el precepto impugnado contiene un mero principio de

carácter general, en principio no contrario a Derecho, pero que tampoco impìde

la impugnación posterior de los concretos casos de aplicación que se hagan de

la norma, en el caso que se considere que suponen una extralimitación respecto

del conjunto de disposiciones aplicables" .

En aquest sentit, el Tribunal deixa clar que la "polivalència curricular" no

pot ser l'eix vertebrador de les plantilles dels centres. Caldrà veure, doncs,

si el Departament d'Ensenyament, tal i com sembla inferir-se dels esborranys

del "Decret de Plantilles" que estan circulant oficiosament, situa la polivalència

curricular com a eix fonamental de les plantilles dels centres. Si finalment és

així, ho haurem d'impugnar novament. Perquè una cosa és que sigui "un dels

principis" , i una altra de molt diferent és que sigui "l'únic principi" . Caldrà

esperar el text definitiu.

Per a la resta de qüestions i altres aclariments, us remetem directament a la

sentència.




