MODEL DE RECURS D’ALÇADA


(Especificar el càrrec de la persona a qui s’adreça el recurs)


AL/LA ........................................ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


(Dades de la persona que interposa el recurs)


En/Na ..................................................... amb DNI...........................,  domiciliat/da a efectes de notificacions al C/.............................., núm. ......., de ...................... (CP ..............), en nom i representació pròpia, comparec davant vostre, i com sigui més adient en Dret, 



DIC


(Especificar l’acte administratiu contra el que s’interposa el recurs)


Que a l’ empara dels articles 114 i 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic  de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, mitjançant el present escrit interposo RECURS D’ALÇADA contra la Resolució ....................................

Que als efectes del termini d’ interposició del present recurs, l’ acte que s’impugna ha estat publicat/notificat  en data ...../...../.....

Que el present recurs de reposició  el  fonamento en els següents: 



FETS

(S’ha de fer una exposició dels fets i motius que sustenten el recurs)

Que..
	Que..
	Etc...


FONAMENTS DE DRET

(Els  fonaments de dret versaran sobre l’ argumentació jurídica que s’haurà de fer en cada cas, citant la norma o normes concretes que considerem vulnerades)

	...
	...
	...



DOCUMENTS QUE S’ HI ACOMPANYEN:

(Només si hem fet referència durant l’escrit a alguna documentació que creiem que sigui necessària aportar).

Doc. 1:...
	Doc. 2:...
	Doc. 3:...

és per tot això que,

(Concretar la petició, doncs és molt important especificar el que es demana, ja que condiciona la possible via judicial posterior)

DEMANO: Que es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i es tingui per interposat  RECURS D’ALÇADA contra la Resolució ........................, i estimant-lo, es declari la nul·litat de ple dret o, subsidiàriament que s’ anul·li la resolució impugnada, i  se’m reconegui el dret a .............................................................

Data




Nom i signatura  


