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Sr. Xavier Massó Aguadé
ASPEPC-SPS Sindicat de Secundària
C/ Rocafort, 242 Pis Ent Porta 2
08029 Barcelona

Senyor,
M'adreço a vós amb l'objecte de confirmar-vos, tal com ja us van avançar les meves
col·laboradores en el transcurs de la videoconferència que vau mantenir el
proppassat 30 de maig, que he rebut l'informe elaborat per la Direcció General de
Professorat i Personal de Centres Públics amb l'objecte d'atendre l'ampliació
informativa sol·licitada i la recomanació formulada per fixar, amb major precisió,
quina ha de ser la dotació de vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament
secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, així com la
previsió del calendari aproximat de convocatòries del concurs de mèrits per a l'accés
a aquests cossos.
D'una banda, la informació facilitada efectua els aclariments oportuns amb relació a
la impugnació judicial de la darrera convocatòria d'accés al cos de catedràtics,
aprovada per Resolució EDU/780/2010; impugnació que no es va formular contra la
convocatòria, sinó contra la resolució que va fer pública, per a cada cos de
catedràtics, la llista única dels aspirants seleccionats, segons la puntuació total del
barem. La impugnació judicial va ser favorable a l'Administració, tant en la sentència
dictada pel jutjat del contenciós, com la dictada pel TSJC a l'hora de desestimar el
recurs d'apel·lació, per sentència de 28.7.2013.
D'altra banda, l'informe dona compte de quin és el percentatge actual de catedràtics
amb relació a la plantilla per cossos:
Professorat d'Ensenyament Secundari: 3'6 %
Professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes: 6'7 %
Professorat d'Escoles d'Arts: 5'8%
Així mateix, l'informe assenyala textualment que: “L'objectiu del Departament és
convocar l'accés al cos de catedràtics, tal i com es va manifestar a la mesa sectorial, quan
finalitzi el procés d'estabilització que ara ens ocupa, per poder agrupar un nombre més gran
de places per ser convocades per aquest procediment ja que, com diu la normativa, no pot
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superar el 30% del total de funcionaris de cada cos d'origen, d'acord amb el repartiment
territorial que correspongui”.
En vista d'aquesta informació, us comunico la finalització de les meves actuacions
en aquest afer, tot agraint la vostra confiança.

Atentament,

Signat digitalment per
Rafael Ribó
Síndic (e.f.)
Síndic de Greuges de Catalunya
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