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6 de Novembre del 2017

Altres anuncis – Personal
RESOLUCIÓ del gerent de Recursos Humans i Organització de 31
d’octubre de 2017, d’aprovació i publicació de la relació definitiva
d’ajuts dels fons d’acció social per a l’any 2016.
El gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de data 19
de juny de 2015 disposa:
Aprovar i fer pública la relació definitiva d’ajuts aprovats i denegats a la convocatòria
per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per a l’any 2016, amb indicació de
l’import concedit per empleat/da.
La relació d’ajuts aprovats i denegats, estan exposats en els taulers d’anuncis de
l’Ajuntament de Barcelona i en els taulers d’anuncis dels organismes autònoms i ens
instrumentals adherits a l’Acord. Així mateix aquesta informació es pot consultar en
l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament de Barcelona (C. Escar, núm. 1, 1a.
planta), en els departaments de personal dels organismes autònoms i ens
instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball, i en la intranet municipal en
l’apartat específic del Fons d’Acció Social.

Contra aquesta resolució els funcionaris/es poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia
següent al de la publicació en la Gaseta Municipal, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del
que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de l’esmentada publicació. Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt
expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el
termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la
desestimació tàcita. També es pot interposar altre recurs que es consideri adient.
Els treballadors laborals, poden interposar reclamació prèvia davant l’òrgan que l’ha
adoptada. Si no se li notifica cap resolució en resposta, s’entendrà desestimada pel
transcurs d’un mes, o bé del termini establert segons la naturalesa de l’acció que
exerciti. Contra la desestimació expressa o tàcita, podrà formular la corresponent
demanda davant la jurisdicció competent, en el termini establert segons l’acció que
s’exerciti. Tanmateix pot utilitzar qualsevol altre recurs que cregui convenient.
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Barcelona, 31 d’octubre de 2017. El gerent de Recursos Humans i Organització,
Ferran Daroca Esquirol.
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