
Model de notificació de resolució amb el text complet de la resolució 
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
 

 
 
Sr./Sra. Nom i cognoms 
Confederació de Famílies d’Alumnes de Centres Especials 
Adreça 
CP Localitat 
 
 
 
(Senyora/Senyora) 
 
Us notifico que, en data 20 de juliol de 20XX, la consellera d’Educació ha dictat la 
resolució relativa a l’expedient número 345/20XX, sobre el recurs de reposició 
interposat per la Confederació de Famílies d’Alumnes de Centres Especials, contra la 
resolució de 3 de maig de 20XX del director general d’Ordenació i Innovació Educativa, 
la qual us transcric a continuació. 
 
 

“Fets  
 

1. D’acord amb l’Ordre d’11 de febrer de 20XX, per la qual es convocava un concurs 
públic per atorgar subvencions per finançar les activitats i el funcionament de les 
federacions i confederacions d’associacions de Famílies d’alumnes de centres 
docents no universitaris (DOGC núm. XXXX, de 18.2.20XX), la Confederació de 
Famílies d’Alumnes de Centres Especials(CFACE) va presentar la sol·licitud 
corresponent.  

 
2. El 3 de maig de 20XX, el director general d’Ordenació i Innovació Educativa va 

dictar resolució referent al concurs públic previst en l’Ordre esmentada, en què 
desestimava la sol·licitud formulada per la CFACE, ja que la personalitat jurídica 
de la Confederació ni reunia els requisits previstos en la base 2 de la convocatòria 
ni havia acreditat estar constituïda legalment.  

 
3. El 12 de juny de 20XX, la senyora Josefina Planas Allo, en nom de CFACE, va 

interposar recurs de reposició contra la Resolució de 3 de maig de 20XX, en què 
al·legava el següent:  

 
4. Si bé és cert que en el moment de formalitzar la sol·licitud de subvenció, la CPFCE 

no disposava del document acreditatiu d’estar inscrita en el Registre 
d’Associacions, ja que la sol·licitud d’inscripció en el Registre s’estava tramitant, 



en l’actualitat ho pot acreditar –s’adjunta còpia de la pàgina dels estatus en què 
consten les dades d’inscripció.   

 
Fonaments de dret 

 
1. Respecte de les al·legacions formulades, cal tenir en compte les consideracions 

següents:  
 

• Que els requisits establers en una convocatòria s’han de complir en el 
moment en què acaba el termini per presentar les sol·licituds, moment que 
corresponia al 19 de març de 20XX. 
 

• Que la CFACE en aquest moment incomplia el requisit establert en la base 2, 
en no tenir constituïda la personalitat jurídica, i el que estableix la base 5, en 
no poder aportar el certificat d’inscripció al Registre d’Associacions. 

 
Atès que el compliment de les condicions de la convocatòria s’ha produït amb 
posterioritat al moment de formalitzar la sol·licitud i, fins i tot, al moment en què 
es va dictar la resolució objecte de recurs, les al·legacions formulades no són 
procedents.  

 
2. D’acord amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, l’òrgan competent per dictar 
aquesta resolució és la consellera d’Educació.  

 
Resolució 
 
Per tant, resolc:  
 
Desestimar el recurs de reposició interposat per la Confederació de Famílies d’Alumnes 
de Centres Especials, contra la resolució de 3 de maig de 20XX del director general 
d’Ordenació i Innovació Educativa.” 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de  l’endemà 
de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
La secretària general del Departament d’Educació 
 
(signatura tradicional / signatura electrònica) 
 
Montserrat Feijó Pascal 
 
Barcelona, 27 de juliol de 20XX 
 



 


