
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/752/2021, de 9 de març, de modificació de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per
la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació
professional inicial.

La Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança
en els ensenyaments de formació professional inicial es va publicar al DOGC núm. 8210, de 26.8.2020.

L'alt nombre de convenis relatius a la formació en alternança aconsella modificar l'actual organització de la
signatura dels convenis marc.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial,

Resolc:

Es modifica l'apartat 12.1 de l'annex, el qual queda redactat així:

“12.1 La competència per signar els convenis relatius a centres dependents del Departament d'Educació
correspon:

a) En el cas del conveni model, al director o directora del centre.

b) En la resta de casos, a la persona titular del Departament d'Educació o a la persona titular de la direcció
general competent.”.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant la persona
titular del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de març de 2021

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació
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