
Jurídica: lactancia 
 

La Federació d'Ensenyament de CC.OO. de Catalunya ha presentat un recurs d'alçada 
davant el Conseller d'Ensenyament, Sr. Laporte, per la limitació que el Departament 
d'Ensenyament estableix en les dones ensenyants al restringir la «concessió del permís 
legal per període d'alletament». 

Aquest dret de tota funcionaria amb fills menors de 9 mesos recollit a l'article 30 de la Llei 
30/84 de 2 d'agost de la Funció Pública estableix: 

«El funcionari amb un fill menor de nou mesos tindrá dret a una hora diaria d'abséncia del 
treball. Aquest període de temps podrá dividir-se en dues fraccions o substituir-se per una 
reducció de la jornada de mitja hora». 

El departament, en les seves instruccions als centres, afegeix de forma arbitraria i 
restrictiva un paragraf, limitat aquest dret a les treballadores de l'ensenyament públic: 

«Aquesta abséncia es demanara necessariament d'entre les hores no lectives». 

Reduint així la possibilitat a exercir-ho en les hores no lectives per tal d'estalviar-se els 
substituta necessáris que comporta l'exercici d'aquest dret constitucional. 

Demanem que es deixi sense efecte aquestes instruccions i tot el professorat afectat 
pugui gaudir de forma plena aquest dret, amb els substituts necessaris per no afectar la 
qualitat de l'ensenyament públic. 

 

 

A l’honorable Conseller d’Ensenyament 
 

Miquel M." Panadés i Cortés, advocat adscrit al Gabinet Jurídic de la CONC, amb domicili 
professional a Barcelona (08003), a Vía Laietana, nº 16, 4º, i actuant com a representant 
de la Organització Sindical de les Comissions Obreres de Catalunya, segons Poders 
conferits al seu favor davant el Notari de Barcelona Juan José López Burniol, en data 19-
05-1987 i protocol nº 2.253, davant vós acudeixo i com millor escaigui en dret, 

EXPOSO: 

Que, mitjangant aquest escrit i en representació de la Federació d'Ensenyament de la 
Organització Sindical de la que sóc apoderat, interposo Recurs d'Algada de conformitat 
amb alió establert a l'article 122 de la Llei de Procediment Administratiu vigent, en front de 
les Instruccions de la Direcció General de Personal d'aquest Departament i dictades en 
materia de «concessió del permís legal per període d'alletament». 

Fonamento aquest recurs en els següents, 

FETS I CONSIDERACIONS 

Primer.-Les instruccions que s'impugnan textualment estableixen: 

«El funcionari amb un fill menor de nou mesos tindrá dret a una hora diaria d'abséncia del 
treball. Aquest període de temps podrá dividir-se en dues fraccions o substituir-se per una 
reducció de la jornada de mitja hora. 



Aquesta abséncia es demanará necesáriament d'entre les hores no lectives». 

Segons.-La meva representada, Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de 
Catalunya, ha tingut coneixement d'aquelles instruccions en data 4-12-89. 

Tercer.-La recurrent esta legitimada per formular aquest recurs, doncs es titular deis drets 
de representació i participació establerts a la Llei 9/1987, de 12 de juny, reguladora dels 
órgans de representació del personal al servei de les Administracions Públiques, i a la Llei 
Orgánica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, i, per tant, és titular d'interés legítim a 
la qüestió debatuda. 

Quart.-Lá finalitat d'aquest recurs és obtenir l'anulació d'aquelles instruccions per 
contraries a Llei. 

En efecte, en el seu incís final («...Aquesta abséncia es demanara necessariament 
d'entre les hores no lectives») la Direcció General de Personal d'aquest Departament está 
fent un afegitó al redactat de l'article 30,e) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, que en lloc de 
complementar-l'ho, el que fa és limitar el dret subjectiu que s'hi consagra. 

Cinqué.-La norma invocada de la Llei 30/1984 consagra un dret a favor deis funcionaris 
que té com bé protegit la necessária protecció a la infantesa. 

Aquest dret no té més limitació que la seva durada (una hora diaria d'abséncia o una 
reducció de la jornada de mitja hora) i la seva disponibilitat esta totalment encomanada al 
titular del dret (el funcionari), sense que el legislador hi admeti qualsevol ingerencia per part 
de 1'empleador. 

Per tant, doncs, el afegitó pel qual aquella Direcció General ordena que el permís legal 
per alletament s'agafará d'entre les hores no lectives, transgredeix una norma de carácter 
superior que la il.legalitza. 

Sisé.-Ademés, aquelles instruccions van en contra de l'esperit que presideix la legislació 
en materia de protecció de la infantesa promulgada per la Generalitat de Catalunya, doncs 
és considerada aquesta com una qüestió d'especial importancia i mereixedora de protecció 
legal especialitzada, en front de la qual aquelles donan primacia a uns aspectes subsidiaris 
o menors relatius a l'organització del treball en contra d'aquell bé superior de protecció de 
la infantesa. 

Per la qual cosa, 

SOL. LICITO: 

Tengui per presentat dintre de termini i amb les formalitats legals aquest escrit amb el 
Recurs d'Algada que en el mateix es fa constar i dicti Resolució per la que deixi sense 
efecte les instruccions impugnades.  

 

 


