
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 1998, per la qual s'aprova i es fa pública la llista de 
concessió d'ajuts econòmics del Fons d'Acció Social per al personal funcionari docent 
no universitari dependent del Departament d'Ensenyament i per al personal funcionari 
docent no universitari dependent del Departament de Benestar Social, corresponent a 
l'any 1996. 
 
Per una Resolució de 22 d'octubre de 1997, es fa pública la llista provisional d'admesos i 
exclosos en la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Fons d'Acció Social per al personal 
funcionari docent no universitari corresponent a l'any 1996. 
 
Un cop transcorregut el termini de reclamacions, atesa la proposta de la Comissió d'acció social 
del personal docent no universitari (CASD) i de conformitat amb el que disposa la base general 
11 de la Resolució de 20 de maig de 1997 (DOGC núm. 2401, de 29.05.1997) de convocatòria 
per a la concessió dels ajuts del Fons d'Acció Social per al personal docent no universitari 
dependent del Departament d'Ensenyament i per al personal funcionari docent no universitari 
dependent del Departament de Benestar Social, corresponent a l'any 1996. 
 
 
Resolc: 
  
1 Aprovar i fer pública la llista definitiva de sol·licitants, amb indicació de l'ajut econòmic 
concedit per a aquelles modalitats per les quals han estat admesos i amb indicació de les 
modalitats per les quals han estat definitivament exclosos amb el detall de les causes 
d'exclusió. 
 
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar, amb la comunicació prèvia al conseller d'Ensenyament, recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Full 
de disposicions i actes administratius del Departament d'Ensenyament, de conformitat amb el 
que preveuen l'article 110.3 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 58 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de desembre de 1956. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Barcelona, 26 de febrer de 1998 
 
Josep Xavier Hernández i Moreno 
Conseller d'Ensenyament 
 


