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RESOLUCIÓ
ICR1498714229."fg"32"fg"ugvgodtg."rgt"nc"swcn"ug"uwrtkogkz"k"oqfkÝswgp"cniwpu"
punts de les bases generals que regiran els processos selectius per a l’accés a 
cossos i escales de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència 
de la Direcció General de Funció Pública.

Mitjançant la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, es van aprovar i fer 
públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l’accés a cos-
uqu"k"guecngu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"eqorgvflpekc"fg"nc"
Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007).

Cod"rquvgtkqtkvcv."uÓjc"rtqfw•v"wpc"oqfkhkecek„"swg"chgevc"cn"nnqe"qp"uÓjcp"
d’adreçar els interessats quan es dirigeixin als serveis territorials del Departament 
de Governació i Administracions Públiques a Girona.

Ckz‡"ocvgkz."okvlcp›cpv"nc"Nngk"714229."fgn"6"fg"lwnkqn."fg"oguwtgu"Ýuecnu"k"Ýpcp-
egtgu"*FQIE"p¿o0"6;42."fg"80904229+."gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"56"fgn"ecr‡vqn"K"fgn"v‡vqn"
I de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat 
fg"Ecvcnwp{c."k"uÓguvcdngkzgp"fkxgtugu"dqpkÝecekqpu"crnkecdngu"c"nÓkorqtv"fg"nc"vczc"
per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir 
a la Generalitat.

Cnu"ghgevgu"fg"tgÞgevkt"gp"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fgnu"rtqeguuqu"ugngevkwu"iguvkqpcvu"
rgt"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Hwpek„"R¿dnkec"nc"pqxc"cftg›c"k"ngu"dqpkÝecekqpu"crnkecdngu"
gp"gnu"korqtvu"fg"nc"vczc"rgt"c"nc"kpuetkrek„."ecn"rtqegfkt"c"nc"ugxc"oqfkÝecek„=

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril, de delegació de 
competències del conseller de Governació i Administracions Públiques (DOGC 
núm. 4884, de 16.5.2007), i d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

RESOLC:

Ï3" OqfkÝect"gn"rwpv"5030d+"tghgtgpv"cn"Ugtxgk"Vgttkvqtkcn"fg"Iqxgtpcek„"k"Cfok-
nistracions Públiques a Girona, que queda redactat de la manera següent:
ÐIktqpc<"Itcp"Xkc"fg"Lcwog"K."9"*QÝekpc"fÓCvgpek„"cn"Ekwvcf§+."39223"Iktqpc0Ñ

—2 Suprimir el punt 4.5 i afegir els nous punts 4.5 i 4.6, de les bases generals que 
regiran els processos selectius per a l’accés a cossos i escales de l’Administració 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"eqorgvflpekc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Hwpek„"
Pública, publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig (DOGC núm. 
4898, de 6.6.2007), d’acord amb la redacció següent:
Ð607"DqpkÝecekqpu0
ÑUÓcrnkect§"nc"dqpkÝecek„"kpfkecfc"uqdtg"nÓkorqtv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„"cnu"

aspirants que es trobin en alguna de les situacions indicades:
”a) En els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com 

el pagament corresponent es facin per mitjans telemàtics en les convocatòries en 
què es permeti la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat 
rgt"nÓQtftg"34314225."fgn"36"fg"oct›."uÓcrnkect§"wpc"dqpkÝecek„"fgn"42'0"Cswguvc"
dqpkÝecek„"fiu"cewowncdng"c"ngu"cnvtgu"dqpkÝecekqpu0

”b) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria general, 
uÓguvcdngkz"wpc"dqpkÝecek„"fgn"52'0

”c) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria espe-
ekcn."uÓguvcdngkz"wpc"dqpkÝecek„"fgn"72'0

”Les situacions dels apartats b) i c) s’hauran de complir dins el termini de presen-
vcek„"fg"uqnánkekvwfu"k"ecnft§"crqtvct"gn"v‡vqn"fg"hco‡nkc"pqodtquc."cvqticv"c"Ecvcnwp{c"
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, o equivalent.
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”4.6 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació 
c"ghgevgu"fg"nÓgzgorek„."fgvgtokpct§"nÓgzenwuk„"fg"nÓcurktcpv"gp"ngu"nnkuvgu"fgÝpkvkxgu"
d’aspirants admesos i exclosos.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora 
general de la Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la 
Ucnc"Eqpvgpekquc"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv‡ekc"fg"Ecvcnwp{c"gp"
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de setembre de 2007

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR ALONSO I GONZÁLEZ

Directora general de Funció Pública

(07.253.059)
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RESOLUCIÓ
GAP/2766/2007, de 27 d’agost, de convocatòria del procés selectiu per a l’accés al 
cos de titulació superior, arquitectura; cos de diplomatura, arquitectura tècnica, i 
cos tècnic d’especialistes, delineació, de la Generalitat de Catalunya.

Vist l’Acord GOV/102/2007, de 31 de juliol, publicat en el DOGC núm. 4943, de 
:0:04229."rgn"swcn"uÓcrtqxc"nÓqhgtvc"fÓqewrcek„"r¿dnkec"rctekcn"rgt"c"nÓcp{"4229"fg"
102 places per al cos de titulació superior, arquitectura; del cos de diplomatura, 
arquitectura tècnica, i del cos tècnic d’especialistes, delineació, de la Generalitat de 
Ecvcnwp{c."k"swg"rtgxgw"nc"rquukdknkvcv"fÓwp"32'"cffkekqpcn"fg"rncegu."fg"eqphqtokvcv"
cod"nc"fkuvtkdwek„"swg"uÓjk"gurgekÝec=

Vista la Resolució GAP/1642/2007, de 28 de maig, per la qual s’aproven i es 
fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l’accés a 
equuqu"k"guecngu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."eqorgvflpekc"fg"
la Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció 
d’errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007);

Atès el que disposa l’Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s’aprova 
la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de 
processos selectius per a l’accés a determinats cossos de l’Administració de la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c=

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril, de delegació de 
competències del conseller de Governació i Administracions Públiques (DOGC 
núm. 4884, de 16.5.2007), i d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

RESOLC:

Convocar el procés selectiu per proveir 102 places per al cos de titulació superior, 
arquitectura; per al cos de diplomatura, arquitectura tècnica, i per al cos tècnic 
fÓgurgekcnkuvgu."fgnkpgcek„."fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."k";"eqttgurqpgpvu"cn"
10% addicional de places, de conformitat amb el contingut de les presents bases 
gurge‡Ýswgu"k"fg"ngu"dcugu"igpgtcnu"gp"vqv"cnn”"swg"pq"uÓqrquk"c"ngu"cpvgtkqtu0

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora 
general de Funció Pública en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant 
nc"Ucnc"Eqpvgpekquc"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv‡ekc"fg"Ecvcnwp{c"
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de la 
Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 d’agost de 2007

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR ALONSO I GONZÁLEZ

Directora general de Funció Pública

ANNEX 1

Les bases generals per les quals es regirà la present convocatòria són les publicades 
per la Resolució GAP/1642/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció 
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