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ANUNCIS DIVERSOS
CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (CSUC)
RESOLUCIÓ per la qual es declaren inhàbils determinats períodes, a l'efecte de còmput de terminis per
resoldre els procediments de gestió pròpia.
1. Entitat anunciant: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
a) Dependència que tramita l'expedient: Director General del CSUC.

2. Tipus de document: Resolució.

3. Obtenció de documentació i informació: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Gran Capità,
2. Edifici Nexus, 4a planta, despatx 403. 08034 Barcelona.
a) Telèfon: 932056464.
b) Telefax: 93 205 69 79.

4. Objecte de l'anunci:
a) Descripció: Resolució declarant inhàbils a determinats períodes, a l'efecte de còmput de terminis per
resoldre els procediments de gestió pròpia.

Es resol,

Primer: Declarar inhàbil, a l'efecte del còmput dels terminis dels procediments de gestió pròpia la resolució
dels quals correspongui al CSUC, a més dels establerts en l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 (DOGC 7381, de 31 de maig de 2017). que va
determinar el calendari de dies inhàbils a aquests mateixos efectes per a l'any 2018 en l'àmbit de Catalunya,
els següents períodes:
- Del dia 1 al 31 d'agost de 2018, tots dos inclusivament.
- Els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018.

Segon. Durant aquests períodes, la tramitació administrativa que hagi de realitzar-se en terminis regulats en
procediments que es gestionen internament en aquesta Administració quedarà interrompuda en el seu còmput,
tant a l'efecte de sol·licituds entre òrgans com de tramitació, resolució i notificació entre aquests, reprenent-se
aquest còmput en finalitzar els mateixos, sense que això pugui vulnerar els drets dels interessats.

Tercer. La citada interrupció de terminis no afecta als fixats com a terminis d'iniciació o resolució de
procediments en normes amb rang de llei o de reglament d'àmbit estatal o autonòmic.

Barcelona, 26 de juliol de 2018
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Miquel Puig i Raposo
Director general
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