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Càrrecs i personal

RESOLUCIÓ
GAP/2839/2010, de 3 de setembre, per la qual es fan públiques les llistes deinitives del 
personal admès i exclòs del ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari 
i interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administració 
de la Generalitat per a l’any 2009.

Vista la proposta de la Comissió d’Acció Social del personal funcionari i interí 
d’administració i tècnic i del personal laboral al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de data 2 de setembre de 2010;

Atesa la base reguladora 12 de les bases generals de la convocatòria del Fons 
d’acció social per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i per al 
personal laboral per a l’any 2009, publicada mitjançant la Resolució GAP/228/2010, 
de 8 de gener (DOGC 5562, de 8.2.2010);

En ús de les competències que m’atribueix l’article 8 del Decret 205/2007, de 18 
de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques,

RESOLC:

—1 Fer públiques les llistes definitives dels ajuts econòmics del personal admès 
i la del personal exclòs del Fons d’acció social per al personal funcionari i interí 
d’administració i tècnic i per al personal laboral al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2009.

—2 D’acord amb el punt 11.2 de les bases generals de la Resolució, les llistes 
definitives s’exposaran als llocs següents:

Direcció General de Funció Pública, pl. de Catalunya, 20, 4t. 08002 Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Crta. 

C-13, km 90,2. 25630 Talarn.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Via Laietana, 

14, 08003 Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Catalunya Central, de l’Historiador Ramon 

d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta (Edifici el Sucre), 08500 Vic; Polígon industrial 
Els Dolors, s/n (Palau Firal) 08243 Manresa.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Plaça de Pompeu 
Fabra, 1, 17002 Girona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys, 
1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. Sant Francesc, 
3, 43071 Tarragona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Terres de l’Ebre, c. Montcada, 
23 43500 Tortosa.

Serveis centrals dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar els següents recursos i/o reclamacions:

a) El personal funcionari i interí, recurs potestatiu de reposició davant la directora 
general de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, o bé directament recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, de conformitat 
amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 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, i l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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b) El personal laboral, reclamació prèvia a la via laboral davant el/la secretari/
ària de Funció Pública i Modernització de l’Administració en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que 
disposa l’article 88 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i els articles 
69 i 70 de la Llei de procediment laboral.

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

Barcelona, 3 de setembre de 2010

LEONOR ALONSO I GONZÁLEZ

Directora general de Funció Pública

(10.244.083)
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