
           
                      

  
 
STSJ de Madrid de 16 d’abril de 2015, recurs 371/2014 
 
Notificació de l’acord d’amortització de places i de llocs previ al cessament de 
personal interí (accés al text de la sentència) 

 
Un empleat, personal estatutari interí, va ser cessat a conseqüència de l’amortització de 
la plaça que ocupava. L’Administració havia dictat dues resolucions diferenciades: una 
per a l’amortització de les places i llocs de treball derivada de l’externalització del servei 
(amb la corresponent modificació de la plantilla) i l’altra de cessament del personal interí.  
 
El recurrent, entre altres al·legacions, va considerar que el cessament era nul atès que 
no se li havia notificat l’acte pel qual s’amortitzaven les places (però sí que li havia estat 
notificada la resolució de cessament per aquest motiu). 
 
El TSJ conclou que: 
 
 D’acord amb la jurisprudència del TS, l’acord d’aprovació o modificació de la 

plantilla no és una disposició general, i per tant, no resulta preceptiva la 
seva publicació. En canvi, com a acte plúrim sí que requereix la notificació 
als destinataris, però no ha de ser necessàriament de la totalitat de l’acte 
sinó de la part de l’acte que afecta específicament als interessats. 
 

 No obstant, en aquest cas el TSJ entén que la manca de notificació de l’acte 
d’amortització de les places i llocs no el converteix automàticament en 
ineficaç, ja que aquesta mancança no va crear indefensió al recurrent perquè en la 
resolució de cessament constava expressament el motiu (l’amortització de les places i 
llocs), remetent-se a l’acord que havia resolt precisament l’amortització. No es va 
generar una situació d’indefensió material real i efectiva, sinó únicament 
formal, i per tant es tractava d’una irregularitat no invalidant. 
 
En aquest punt, el TSJ fa un repàs de la jurisprudència del TC i del TS sobre 
l’afectació de les notificacions en la tutela judicial efectiva. Argumenta que 
ni tot vici en la notificació suposa una vulneració del dret ni tota notificació 
formal i amb rigor procedimental en garanteix el respecte, ja que l’element 
determinant és si l’interessat ha tingut coneixement de l’acte. 
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