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UNIVERSITAT DE GIRONA

EDICTE

fg"34"fg"fgugodtg"fg"4229."rgn"swcn"gu"hc"r¿dnke"nÓceqtf"cfqrvcv"rgn"Eqpugnn"fg"
Govern, pel qual s’aprova el Reglament d’accés del personal d’administració i 
ugtxgku"hwpekqpctk0

Cflwpv"uÓkphqtoc"nÓ"Ceqtf"cfqrvcv"rgnu"”ticpu"eqorgvgpvu"fÓcswguvc"Wpkxgtukvcv"
rgt"c"nÓcrtqxcek„"fgn"Tgincogpv"fÓceefiu"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"ugtxgku"hwp-
ekqpctk"fg"nc"Wpkxgtukvcv"fg"Iktqpc<

“Vist l’acord adoptat en la sessió ordinària núm. 10/07, del Consell de Govern 
de la Universitat de Girona, de 29 de novembre de 2007, pel qual s’aprova el Re-
incogpv"fÓceefiu"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"ugtxgku"hwpekqpctk"fg"nc"Wpkxgtukvcv"
de Girona.

Vist el que disposa l’art. 103 dels Estatuts de la UdG, aprovats per Decret 200/2003, 
de 26 d’agost.
UÓ"ceqtfc<

Primer. Aprovar el Reglament d’accés del personal d’administració i serveis 
hwpekqpctk"fg"nc"Wpkxgtukvcv"fg"Iktqpc."swg"Ýiwtc"c"nÓcppgz"K"fÓcswguv"gfkevg0

Segon. Publicar aquest edicte al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c”.

Nc"swcn"equc"kphqtoq."cnu"ghgevgu"gueckgpvu0

Girona, 12 de desembre de 2007

JOSEP SOLÉ TARRAGÓ

Gerent

REGLAMENT D’ACCÉS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Cswguv"tgincogpv"vfi"rgt"qdlgevg"tgiwnct"nÓceefiu"c"ngu"guecngu"fg"hwpekqpctku"fg"nc"

Wpkxgtukvcv"fg"Iktqpc"k"fiu"fÓcrnkecek„"cn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"ugtxgku"hwpekqpctk"
de la Universitat de Girona.

Article 2. Sistemes selectius
NÓkpitfiu"fgn"rgtuqpcn"hwpekqpctk"gu"hc"rgt"okvl§"fgnu"rtqegfkogpvu"fÓqrqukek„."

concurs oposició o concurs en els casos previstos legalment. S’ha de garantir en tot 
moment el compliment dels principis d’igualtat, capacitat, mèrits i publicitat.

La selecció per oposició consisteix en la realització de les proves que estableixi 
la convocatòria pública. El contingut dels processos selectius s’ha d’adequar a les 
hwpekqpu"q"vcuswgu"swg"uÓjcikp"fg"fgugpxqnwrct"gp"gn"itwr"k"uwditwr"qdlgevg"fg"nc"
convocatòria.

La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corres-
rqpgpvu"k"vcodfi"gp"nc"xcnqtcek„"rtflxkc"fg"fgvgtokpcfgu"eqpfkekqpu"fg"hqtocek„."
fg"ofltkvu"q"fg"pkxgnnu"fÓgzrgtkflpekc0"Nc"hcug"fg"eqpewtu"vfi"wp"rgu"fÓwp"57"'"k"nc"
d’oposició, d’un 65 %.

La selecció per concurs, excepcional i per a aquells casos previstos en la llei, 
consisteix en la valoració dels mèrits, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria 
corresponent, la qual en tots els casos ha de ser pública i lliure.

Article 3. Rtqxkuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"cod"rgtuqpcn"hwpekqpctk"fg"pqw"kpitfiu
Gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fguvkpcvu"c"ugt"rtqxg•vu"rgt"rgtuqpcn"hwpekqpctk"u„p"gnu"swg"gu"

fgvgtokpgp"c"nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"k"swg"hqtogp"rctv"fg"nc"rncpvknnc"rtguuw-
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rquv§tkc0"Nc"etgcek„."oqfkÝecek„."tghquc"k"uwrtguuk„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"uÓjcp"fg"hgt"
mitjançant la relació de llocs de treball.

Article 4. Fg"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fg"rncegu
NÓqhgtvc"r¿dnkec"fgn"rgtuqpcn"fÓcfokpkuvtcek„"k"ugtxgku"uÓcrtqxc"ecfc"cp{"cod"

el pressupost de la Universitat, amb l’acord previ dels representants del personal 
d’administració i serveis.
NÓqhgtvc"fÓqewrcek„"r¿dnkec"fiu"nc"swg"fgvgtokpc"ngu"rncegu"swg"tguwnvgp"xcecpvu"

k"swg"ecn"eqdtkt"cod"rgtuqpcn"fg"pqw"ceefiu"c"nc"hwpek„"r¿dnkec0"Gu"rqfgp"rwdnkect"
qhgtvgu"fÓqewrcek„"r¿dnkec"rctekcnu"fkpu"gn"ocvgkz"gzgtekek"rtguuwrquvctk0

Article 5. De la convocatòria
Nc"rwdnkecek„"fg"nÓqhgtvc"qdnkic"c"eqpxqect."gp"gn"vgtokpk"o§zko"fg"vtgu"oguqu."

rtqxgu"ugngevkxgu"fÓceefiu"rgt"c"ngu"rncegu"xcecpvu."k"Ýpu"c"wp"32"'"fÓcffkekqpcnu0
La convocatòria es regeix per les seves pròpies bases, les quals s’han d’ajustar a 

allò que es disposi en aquest reglament, a les bases generals dels processos selec-
tius, als Estatuts de la Universitat i a la resta de normes aplicables. Aquestes bases 
vinculen els tribunals i els participants.
Nc"eqpxqecv”tkc"gu"hc"r¿dnkec"gp"gnu"fkctku"qÝekcnu"swg"eqttgurqpiwk."uÓgzrquc"c"

les pàgines web de la Universitat i als taulers d’anuncis del Rectorat, del Servei de 
Recursos Humans i de les àrees d’estudi de la Universitat de Girona, i ha d’incloure 
eqo"c"o‡pko<

— El nombre i les característiques de les places convocades, incloent-hi les condicions 
tgvtkdwvkxgu."k"ngu"rncegu"cffkekqpcnu."ngu"swcnu"jcp"fg"ugt"eqfkÝecfgu"k"kfgpvkÝecfgu"gp"
la relació de llocs de treball, incloent-hi el nombre de places addicionals.

— El sistema selectiu i tipus de torn.
— Els requisits que s’exigeixen per poder-hi optar, d’acord amb la legislació 

vigent.
— L’òrgan o la unitat administrativa a la qual s’han d’adreçar les sol·licituds i el 

termini de presentació.
— Les proves selectives que s’hagin de realitzar, els mèrits que es valoren i la 

puntuació mínima.
— Les dates i terminis, així com el calendari de realització de les proves.
Ï"Nc"fgukipcek„"fgn"vtkdwpcn"swcnkÝecfqt"swg"jcik"fÓcevwct."k"gnu"ogodtgu"

suplents.
Ï"Gn"rtqitcoc"uqdtg"gn"swcn"xgtuctcp"ngu"rtqxgu"k1q"nc"kpfkecek„"fgnu"fkctku"qÝekcnu"

on s’hagin publicat amb anterioritat.
— L’ordre d’actuació dels aspirants, així com les característiques, durada i termini 

màxim per al començament de les pràctiques.
Ï"Ngu"dcugu"igpgtcnu"k"gurge‡Ýswgu"swg"rwiwkp"tgiwnct"nc"eqpxqecv”tkc0

Article 6. Situació d’expectativa de nomenament
Les persones que hagin superat el procés selectiu i quedin en el 10 % addicional 

es mantenen en situació d’expectativa de nomenament.
Les persones en situació d’expectativa de nomenament no tenen dret a percebre 

remuneració, i el període en què estiguin en aquesta situació no és computable a 
ecr"ghgevg0

Article 7. Reserva per a discapacitats
Gp"ecfc"eqpxqecv”tkc"uÓjc"fÓgurgekÝect"gn"pqodtg"fg"rncegu"swg"gu"fguvkpgp"c"

discapacitats, d’acord amb allò que estableixi la legislació vigent, que no pot ser 
kphgtkqt"cn"7"'0

Article 8. Dels torns: lliure i de promoció interna
Les proves selectives d’accés per a les places vacants poden ser convocades 

mitjançant el procediment de torn restringit o de torn lliure.
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Gp"ecfc"eqpxqecv”tkc"uÓjc"fÓgurgekÝect"gn"pqodtg"fg"rncegu"swg"gu"rqfgp"fguvkpct"
a promoció interna per a aquelles persones que compleixin els requisits establerts 
c"nc"eqpxqecv”tkc"k"ngu"eqpfkekqpu"fÓwp"fgnu"fqu"crctvcvu"ugi¯gpvu<

a) Quan es compleixin els requisits legals de titulació, tenir una antiguitat 
o‡pkoc"fg"fqu"cp{u"fg"ugtxgk"cevkw"gp"gn"uwditwr"kphgtkqt."q"itwr"fg"encuukÝecek„"
rtqhguukqpcn."gp"gn"uwr”ukv"swg"cswguv"pq"vkpiwk"uwditwr0

b) Per a l’accés del grup C subgrup C2 al grup C subgrup C1, complir els requi-
sits de la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en la 
hqtoc"k"ngu"eqpfkekqpu"swg"guvcdngkzk"nc"Wpkxgtukvcv0
Uk"gn"pqodtg"fÓcurktcpvu"swg"uwrgtgp"gn"rtqefiu"ugngevkw"fiu"kphgtkqt"cn"fg"ngu"rnc-

ces convocades per a cadascun dels torns, les vacants del procediment de torn de 
promoció interna es poden incorporar al torn lliure, i a l’inrevés, sempre que les 
bases de la convocatòria així ho disposin.

Article 9. Dels concursants
Rqfgp"ceegfkt"c"ngu"fkhgtgpvu"rncegu"eqpxqecfgu"rgn"ukuvgoc"fg"eqpewtu."qrqukek„"

o concurs oposició totes aquelles persones que compleixin els requisits assenyalats a 
la convocatòria, d’acord amb la legislació vigent. Aquests requisits s’han de complir 
el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
durant tot el procés selectiu.

Article 10. Del tribunal
Totes les proves selectives d’accés són valorades per un tribunal. El tribunal eleva 

al rector/a la proposta d’adjudicació de les places i pot proposar la no-cobertura 
d’algunes o totes les places convocades.
Gn"vtkdwpcn"vfi"nc"eqorqukek„"ugi¯gpv<
a) El rector/a, o persona que delegui, que actua com a president.
b) Dos vocals, nomenats pel rector o la rectora a proposta del gerent o la gerenta 

d’entre el personal pertanyent al mateix subgrup o grup o superior al de la plaça 
objecte de la convocatòria.
e+" Wp"hwpekqpctk"fg"ecttgtc"fgukipcv"rgt"uqtvgki"fÓgpvtg"gn"rgtuqpcn"rgtvcp{gpv"cn"

mateix subgrup o grup o superior al de la plaça objecte de la convocatòria.
f+" Wp"hwpekqpctk"fg"ecttgtc"fgukipcv"rgt"nc"Lwpvc"fg"Rgtuqpcn0
Un membre designat d’entre el tribunal actua com a secretari. El tribunal, a 

instàncies de qualsevol membre, pot sol·licitar l’assistència d’assessors, tots ells 
amb veu però sense vot.

Article 11. Procediment
La sol·licitud per participar en els procediments d’accés s’ha de presentar en 

el termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Cdcpu"fÓwp"ogu"eqorvcv"c"rctvkt"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"

de sol·licituds, a proposta del tribunal el rector/a de la Universitat de Girona dicta 
tguqnwek„"k"crtqxc"nc"nnkuvc"fÓcurktcpvu"cfoguqu"k"gzenququ."gp"nc"swcn"uÓgurgekÝswgp"
els aspirants que accedeixen, si s’escau, pel torn de promoció interna. S’hi indiquen 
també els motius d’exclusió i s’anuncia el dia, l’hora i el lloc en què s’inicien els 
exercicis, en cas que el sistema selectiu en prevegi. Els interessats disposen d’un 
termini de deu dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions.
Wpc"xgicfc"kpkekcv"gn"rtqefiu"ugngevkw."nÓ”ticp"fg"ugngeek„"hc"r¿dnkeu"nc"nnkuvc"

d’admesos i exclosos i els anuncis de realització de proves al tauler d’anuncis del 
Tgevqtcv."fgn"Ugtxgk"fg"Tgewtuqu"Jwocpu."cn"ygd"fg"nc"Wpkxgtukvcv"k"c"ngu"fkhgtgpvu"
àrees d’estudi, amb set dies naturals, almenys, d’antelació a l’inici.

L’ordre d’actuació dels aspirants és el que de manera general estableix la Gene-
tcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"rgt"cnu"eqpewtuqu"fgn"ugw"rgtuqpcn"hwpekqpctk0
Wp"eqr"Ýpcnkv¦cfgu"vqvgu"ngu"rtqxgu."gnu"vtkdwpcnu"hcp"r¿dnkec"nc"tgncek„"fÓcrtqxcvu"

per ordre de puntuació, la qual no pot contenir un nombre superior d’aprovats al 
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de places vacants convocades excepte que així ho prevegi la convocatòria. Aques-
ta relació d’aprovats es publica a les pàgines web de la Universitat i als taulers 
d’anuncis del Rectorat, del Servei de Recursos Humans i de les àrees d’estudi de 
la Universitat de Girona.
Gp"gn"ecu"fgn"eqpewtu"qrqukek„."gn"Vtkdwpcn"hc"r¿dnke"gn"vgtokpk"gp"gn"swcn"uÓjc"

fÓcrqtvct"nc"fqewogpvcek„"lwuvkÝecvkxc"fgnu"ofltkvu0
Gnu"curktcpvu"rtqrqucvu."fkpu"fÓwp"vgtokpk"fg"xkpv"fkgu"pcvwtcnu"fgu"swg"gu"hcp"

r¿dnkswgu"ngu"tgncekqpu"fgÝpkvkxgu"fÓcrtqxcvu."jcp"fÓcrqtvct"gnu"fqewogpvu"cetg-
ditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la convocatòria com a 
requisit indispensable per ser nomenats.

Article 12. Fgn"eqpewtu"k"fg"nc"hcug"fg"eqpewtu"gp"gn"eqpewtu"qrqukek„
Gp"gn"eqpewtu"k"nc"hcug"fg"eqpewtu"gp"gn"eqpewtu"qrqukek„"gu"xcnqtgp"gnu"ugi¯gpvu"

curgevgu"cod"gnu"etkvgtku"swg"uÓjk"kpfkswgp<
Cpvkiwkvcv<"gu"xcnqtc"vcpv"gn"vgoru"fg"ugtxgku"rtguvcvu"c"nc"Wpkxgtukvcv"fg"Iktqpc"

com el temps de serveis prestats en qualsevol altra administració pública.
Hqtocek„<"rgt"c"nc"xcnqtcek„"fg"nc"hqtocek„"gu"vfi"gp"eqorvg"cswgnnc"hqtocek„"

cetgfkvcfc"rgt"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"kpuvkvwekqpu"qÝekcnu0
Gzrgtkflpekc<"gu"xcnqtc"nÓgzrgtkflpekc"rtqhguukqpcn"c"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu."

i d’una manera especial la de la Universitat de Girona.

Article 13. Català
D’acord amb allò establert en la legislació vigent, és un requisit posseir el nivell 

fg"uwÝekflpekc"fg"nngpiwc"ecvcncpc"*E+"fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn‡vkec"Nkpi¯‡uvkec"q"
equivalent o la superació d’una prova de coneixements lingüístics que pugui rea-
litzar la Universitat, pels aspirants als grups A (subgrups A1 i A2), grup B i grup 
C (subgrups C1 i C2), i posseir el nivell intermedi de llengua catalana (B) de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalent o la superació d’una prova de conei-
xements lingüístics que pugui realitzar la Universitat, pels aspirants a agrupacions 
rtqhguukqpcnu"*gn"uwrtkokv"itwr"G+0

Article 14. Fg"nÓqrqukek„"k"fg"nc"hcug"fÓqrqukek„"gp"gn"eqpewtu"qrqukek„
Ngu"rtqxgu"swg"gu"tgcnkv¦kp"gp"nÓqrqukek„."q"gp"nc"hcug"fÓqrqukek„"fgn"eqpewtu"qrq-

ukek„."gu"fwgp"c"vgtog"fÓceqtf"cod"gnu"etkvgtku"ugi¯gpvu<
Jk"jc"wpc"rtqxc"fg"eqpgkzgogpvu"swg"eqpvfi"fwgu"rctvu<"wpc"fg"igpgtcn"k"wpc"cnvtc"

fÓgurge‡Ýec0"Kiwcnogpv."uk"uÓguecw."nc"eqpxqecv”tkc"rqv"fgvgtokpct"nc"tgcnkv¦cek„"fg"
proves de llengües modernes, tests i/o entrevistes.

Article 15. Ewtu"fg"hqtocek„
La convocatòria pot preveure que el procés selectiu inclogui un curs inicial de 

hqtocek„"pq"gnkokpcvqtk"cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓceqnnkt"gn"hwpekqpctk0"NÓcuukuvflpekc"c"cswguv"
curs és preceptiva.

Article 16. Del període de pràctiques
Gn"rtqefiu"ugngevkw"gu"eqorngvc"cod"wpc"fcttgtc"hcug"fg"rt§evkswgu."fg"uku"oguqu"

de durada en el cas de convocatòries de places dels subgrups A1, A2 i B, i de tres 
oguqu"rgt"c"ngu"rncegu"fgnu"uwditwru"E3."E4"k"citwrcekqpu"rtqhguukqpcnu0"Fwtcpv"
cswguvc"hcug"uÓjc"fg"vgpkt"ewtc"swg"nc"rgtuqpc"cfswktgkzk"nc"hqtocek„"rt§evkec"gu-
rge‡Ýec"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"k"ug"pÓjc"fÓcxcnwct"nc"ecrcekvcv"fÓcrtgpgpvcvig0"Wp"eqr"
Ýpcnkv¦cv"cswguv"rgt‡qfg."gn"vtkdwpcn"swcnkÝec"cod"wp"crvg"q"pq"crvg"gn"rgt‡qfg"
de pràctiques.

Article 17. Assignació de llocs de treball
Rtkogt"guewnngp"rnc›c"gnu"hwpekqpctku"swg"gu"rtqoqwgp"okvlcp›cpv"gn"vqtp"fg"

rtqoqek„"kpvgtpc."fÓceqtf"cod"nc"rwpvwcek„"Ýpcn"qdvkpiwfc."k"fgurtfiu"jq"hcp"gnu"
de torn lliure, seguint el mateix procediment.
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Wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"rtqefiu"ugngevkw"k"uwrgtcv"gn"rgt‡qfg"fg"rt§evkswgu"cod"nc"swc-
nkÝecek„"fÓcrvg."gnu"curktcpvu"u„p"pqogpcvu"koogfkcvcogpv"hwpekqpctku"fg"ecttgtc0"
Gnu"pqogpcogpvu"uÓjcp"fg"rwdnkect"cnu"fkctku"qÝekcnu"swg"eqttgurqpiwk0

Quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats abans del nomenament 
o presa de possessió, l’òrgan convocant pot requerir de l’òrgan de selecció la relació 
complementària dels aspirants que segueixin els proposats, per al seu possible no-
ogpcogpv"eqo"c"hwpekqpctku"fg"ecttgtc"ugortg"swg"jcikp"uwrgtcv"gn"rtqefiu"ugngevkw"
k"fÓceqtf"cod"nÓqtftg"fg"rwpvwcek„"Ýpcn0

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb allò establert en la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, 
fg"34"fÓcdtkn."gnu"itwru"fg"encuukÝecek„"uÓkpvgitgp"fÓceqtf"cod"ngu"gswkxcnflpekgu"
ugi¯gpvu<
/"Rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"equuqu."guecngu"fgn"itwr"C<"itwr"C."uwditwr"C3
/"Rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"equuqu."guecngu"fgn"itwr"D<"itwr"C."uwditwr"C4
/"Rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"equuqu."guecngu"fgn"itwr"E<"itwr"E."uwditwr"E3
/"Rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"equuqu."guecngu"fgn"itwr"F<"itwr"E."uwditwr"E4
/"Rgtuqpcn"hwpekqpctk"fgnu"equuqu."guecngu"fgn"itwr"G<"citwrcekqpu"rtqhguukq-

nals

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les convocatòries de les places de nivell bàsic B19 i BB19 es regulen per allò 
que s’estableix en els processos selectius per als grups C, D i E, i el període de 
pràctiques és de tres mesos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Swgfc"fgtqicv"gn"Tgincogpv"fÓceefiu"c"ngu"fkhgtgpvu"guecngu"fg"hwpekqpctkcv"fgn"rgt-
sonal d’administració i serveis de la Universitat de Girona de 30 d’abril de 1997.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entra en vigor el dia següent de la publicació al Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.

PG-203958 (08.014.050)

*
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fg";"fg"igpgt"fg"422:."rgn"swcn"gu"pqvkÝswgp"nc"tguqnwek„"rgt"nc"swcn"gu"fgenctc"nc"
caducitat de l’expedient sancionador núm. DSE-10/07 i l’acord d’inici d’expedient 
i plec de càrrecs dictats en l’expedient sancionador núm. DSE-109/07.

S’ha dictat resolució de caducitat de l’expedient núm. DSE-10/07 tramitat en la 
Direcció General del Joc i d’Espectacles, la qual es detalla, en extracte, a l’annex 
1 d’aquest Edicte.

Així mateix, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha incoat per presump-
vgu"kphtceekqpu"c"nc"xkigpv"pqtocvkxc"uqdtg"rqnkekc"fg"nÓgurgevceng."ngu"cevkxkvcvu"
recreatives i els establiments públics, l’expedient sancionador núm. DSE-109/07, 
ngu"fcfgu"fgn"swcn"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"4"fÓcswguv"Gfkevg."k"uÓjc"fkevcv"gn"eqttgurqpgpv"
plec de càrrecs.

UÓjc"kpvgpvcv"hgt"nc"pqvkÝecek„"fÓcswguvu"vt§okvu"rgt”"pq"uÓjc"rqiwv"fwt"c"vgtog0

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."gu"pqvkÝec"c"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"gnu"cevgu"swg"
consten als annexos 1 i 2 i se li comunica que, per tal de poder tenir coneixement 
del contingut íntegre de l’acte detallat a l’annex 1, pot comparèixer a les dependèn-
cies de la Direcció General del Joc i d’Espectacles (Diputació, 355, de Barcelona), 
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC i, per tenir coneixement del contingut dels actes detallats a l’annex 2, 
en el termini de deu dies hàbils, també comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 9 de gener de 2008

MERCÈ CLARAMUNT BIELSA

Directora general del Joc i d’Espectacles

ANNEX 1

Núm. d’expedient sancionador: DSE-10/07.
Procediment: ordinari.
Expedientat: senyor Sergio Granja Màrquez.
Cevg"cfokpkuvtcvkw"swg"gu"pqvkÝec<"tguqnwek„"Ýpcn"fg"ecfwekvcv0
Data de la resolució: 30 d’agost de 2007.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació dins el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà del dia de la publicació d’aquest Edicte, sens perjudici que s’hi pugui 
interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

ANNEX 2

Núm. d’expedient sancionador: DSE-10/07.
Procediment: ordinari.
Expedientat: senyor Sergio Granja Màrquez.
Cevg"cfokpkuvtcvkw"swg"gu"pqvkÝec< acord d’inici d’expedient i plec de càrrecs.
Data de l’acord d’inici d’expedient i plec de càrrecs: 31 d’agost de 2007.
Pqtocvkxc"kphtkpikfc< article 9 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, en relació amb 
l’article 20.d) i 21 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg 
dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la 

CONCURSOS I ANUNCIS
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