
    
 
 

MODELS DE RESOLUCIÓ 
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 
 

Identificació de l’expedient 
Expedient número 588/845, relatiu a la comissió de serveis de la senyora Antònia 
Pérez Vallès al lloc de cap del Negociat de Contractació. 
 

Fets  
 
1. El 15 de desembre de 2016, la Direcció General de Personal Docent proposa, amb 

la conformitat de la persona interessada, que s’atorgui una comissió de serveis a la 
funcionària que es detalla a continuació:  

 
• Cognoms i nom: Pérez Vallès, Antònia 
• DNI: 56 778 259 F 
• Cos: tècnic 
• Destinació: definitiva a la Secció de Professorat 
• Codi-lloc-nivell de destinació:  
 

2. El 19 de desembre de 2016, el Servei de Personal emet informe favorable sobre la 
viabilitat de la proposta esmentada.  

 

Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de la funció pública de l’Administració  de la 
Generalitat de Catalunya, la proposta s’ajusta a l’articulat que regula la comissió de 
serveis. 

 
2. Segons els articles dels 101 al 104 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la comissió de 
serveis es justifica per les causes i condicions establertes en la proposta.  

 
3. De conformitat amb l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’òrgan competent per dictar aquesta resolució és el secretari general.  

 

Resolució 
 
Per tant, resolc:  
 
Adscriure provisionalment en comissió de serveis la senyora Antònia Pérez Vallès al 
lloc  de treball i en els termes següents:  
 



    
 
 

• Denominació del lloc: cap del Negociat de Contractació. 
• Unitat orgànica: 
• Codi lloc-nivell destinació:  
• Efectes:  

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant la consellera de Xxxx, en el termini d’un mes a comptar 
des de  l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques;  
 
o bé,  
 
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.  
  
Barcelona, 22 de desembre de 2016 
 
El secretari general  
 
p.d. (Resolució de 26 de maig – 
DOGC núm. 6635, de 2.6.2014) 
 
La directora de Serveis 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
 



    
 
 
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

  
 
Decret núm. 894/15 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 278/15, referent a la sol·licitud de canvi de titularitat de diverses sepultures.  
 
 
Fets  
 
1. Les persones que s’especifiquen en la llista adjunta han presentat una sol·licitud 

de canvi de titularitat de les seves respectives sepultures del Cementiri Municipal. 
 
2. L’informe de la cap del Departament de Serveis a les Persones acredita que en 

l’expedient hi conten els consentiments corresponents dels titulars actuals i de les 
persones interessades perquè es dugui a terme el canvi de titularitat de les 
sepultures.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Segons l’article 101 i els següents de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, per la 

qual s’aprova el Codi de successions per causa de mort en el dret civil de 
Catalunya, i els articles 18, 20 i 30 del Reglament del Cementiri Municipal i de 
policia mortuòria, els canvis de titularitat sol·licitats són procedents.  

 
2. D’acord amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, i  l’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’alcalde és 
l’òrgan competent per dictar aquesta resolució.   

 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc: 
 
1. Disposar que s’inscrigui en el registre municipal corresponent, sens perjudici de 

tercer, la nova titularitat de les sepultures que s’especifiquen en la llista adjunta.  
 
2. Establir que s’expedeixi un nou títol de dret funerari a favor dels titulars de les 

sepultures esmentades.  
 
 
Sant Pere de Vilamajor, 2 de febrer de 2015 
 
 
L’alcalde       En dono fe.  
        El secretari 
 
 
Guillem Prieto González      Simó Ballart Ramos 



    
 
 
 
Ajuntament de Rubí  
 
 
 
Decret núm. 538/15 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 5784GJ/15, referent al recurs contenciós administratiu interposat per Eduard 
Minard Pujolar, contra la Resolució de l’alcalde de 12 de novembre de 2013.  
 
 
Fets  
 
1. El 20 de gener de 2015, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament la 
interposició del recurs contenciós administratiu número 457/15, interposat per 
Eduard Minard Pujolar, contra la Resolució d’Alcaldia de 12 de novembre de 2013. 

 
2. En compliment de l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, que aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el cap de la 
Secció de Serveis Jurídics informa que és procedent que l’Ajuntament es personi 
en el procediment del recurs esmentat i que es trameti l’expedient administratiu a 
la Secció Tercera de la Sala esmentada.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, i l’article 227.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les entitats 
locals estan obligades a defensar els seus béns i drets. 

 
2. L’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, a la qual remet l’article 24 de la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
estableix que la defensa de les administracions públiques correspon als lletrats 
dels respectius serveis jurídics.  

 
3. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 52.2 i 53.1 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveuen que la competència per a l’exercici de les 
accions judicials i administratives correspon als òrgans municipals. 

 
 

4. Segons l’article 49.1 de la Llei 29/1998, i perquè tingui efecte el que disposa 
l’article 50.2 de la mateixa Llei, la resolució en què s’aprovi personar-se en el 
procediment i trametre l’expedient administratiu s’ha de notificar a totes les parts 
interessades.   

 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc: 



    
 
 
 
1. Disposar que l’Ajuntament es personi, en primera instància, i si s’escau, en les  

successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el 
recurs contenciós administratiu 457/15, interposat per Eduard Minard Pujolar, 
contra la Resolució de l’alcalde de 12 de novembre de 2013, en qualitat de part 
demandada.  

 
2. Establir que es trameti l’expedient administratiu corresponent a la Resolució 

objecte de recurs a l’òrgan jurisdiccional, tal com fixa l’article 48.4 de la Llei 
29/1998; que es notifiqui aquesta resolució a totes les parts interessades i que se 
les citi perquè puguin personar-se en el procediment, com a demandades, en el 
termini de nou dies.  

 
3. Nomenar Ricard Uroz Collado, procurador dels tribunals, representant d’aquest 

Ajuntament en el recurs contenciós administratiu 457/15, i designar  Mercè Oller 
Fernández, lletrada dels Serveis Jurídics Municipals, directora de la defensa 
jurídica del recurs contenciós administratiu esmentat.  

 
4. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió.  

 
 
Rubí, 10 de febrer de 2015 
 
 
L’alcalde       En dono fe.  
        La secretària 
 
 
 
Josep Guinart Sabaté      Sara Juncosa Bravo 



    
 
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 345/844, relatiu al recurs de reposició interposat per la 
Confederació de Pares d’Alumnes de Centres Especials, contra la Resolució de 4 de 
maig de 2015 del director general d’Ordenació i Innovació Educativa. 
 
 
 

Fets  
 
1. D’acord amb l’Ordre d’11 de febrer de 2015, 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 pares d’alumnes de centres 
docents no universitaris (DOGC núm. 6813, de 18.2.2015), la Confederació de 
Pares d’Alumnes de Centres Especials (CPACE) va presentar la sol·licitud 
corresponent.  

 
2. El 4 de maig de 2015, 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 CPACE, 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 2015, la senyora Josefina Planas Allo, en nom de CPACE, va 

interposar recurs de reposició contra la Resolució de 4 de maig de 2015, en què 
al·legava el següent:  
 

- 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:  
 

a) Que els requisits establerts 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 2015. 

 



    
 
 

b) Que la CPACE en aquest moment incomplia el requisit establert en la base 
2, en no tenir constituïda la personalitat jurídica, i el previst en 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 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, 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 Pares d’Alumnes 
de Centres Especials, contra la Resolució de 4 de maig de 2015 del director general 
d’Ordenació i Innovació Educativa. 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 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.  
  
 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2015 
 
 
La consellera d’Educació 
 
 
p.d. Ordre d’11 de febrer de 2015  
(DOGC núm. 6813, de 18.2.2015) 
El director general 
 
 
 
 
 
Carles Millán Ollé 
 
 

 


