
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Direcció General de Centres Educatius 

MODEL 1 

Sra. Anna Gual Torres 
Pl. Major, 3 
Sant Feliu de Pallarols 

Assumpte : notificació de resolució 

(Senyora)* 

Us notifico que, avui, el delegat territorial a Girona del Departament d’Educació ha 
dictat resolució, que us trameto adjunta, per la qual se us concedeix l’ajut de transport 
i menjador de l’alumna Magda Martínez Gual.  

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar 
recurs d’alçada davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableixen 
l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i l’article 122 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(Atentament)* 

El cap del Negociat de 
Centres Educatius 

Francesc Valls i Zapata 

Barcelona, 10 de gener de 2017 

* Recordeu que en els oficis externs hi pot haver salutació i comiat i que aquests han de tenir
la màxima formalitat: senyor  o senyora  i atentament. 



Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

MODEL 2 

Sr. Jofre Coll Masplà 
C/ dels Pins, 6 
08800 Vilanova i la Geltrú 

Assumpte : notificació de resolució 

Us notifico que, el 4 de novembre de 2015, l’alcalde va dictar resolució relativa al 
nomenament del senyor Bernat Pinyol Terradillos, com a membre de la Comissió 
Agenda 21, en substitució del senyor Jofre Coll Masplà, la qual es transcriu a 
continuació: 

"Fets 

1. El 10 de març de 2015, l’alcalde va dictar decret pel qual es constituïa la Comissió
Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú, com a òrgan tècnic de seguiment del procés
Agenda 21.

2. El 28 d’octubre de 2015, es va nomenar el senyor Jofre Coll Masplà, cap de l’Àrea
d’Estudis i Planificació, membre de la Comissió Agenda 21 d’aquest municipi, el
qual va deixar de formar part dels membres d’aquest consistori el 25 d’octubre de
2015. 

3. Cal nomenar una persona que el substitueixi el senyor Coll, com a membre de la
Comissió esmentada.

Fonaments de dret 

L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
confereix a l’alcalde la potestat de resoldre. 



Resolució 

Per tant, resolc: 

Nomenar el senyor Bernat Pinyol Terradillos de l’Institut de Promoció Econòmica 
d’aquest Ajuntament, membre de la Comissió Agenda 21 de Vilanova i la Geltrú, en 
substitució del senyor Jofre Coll Masplà.” 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els 
recursos següents: 

• recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú;

O bé,

• recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa."

El secretari 

David Reverté Soley 

Vilanova i la Geltrú, 6 de novembre de 2015 




