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Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/455/2010, de 22 de febrer, per la qual es destinen tres persones funcionàri-
es a llocs de treball de la categoria d’inspector/a, en relació amb la Resolució 
IRP/2179/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de 
lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’inspector/a del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 
550/09).

Vista la Resolució IRP/2179/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provisió, 
pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’inspector/a del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la 
convocatòria 550/09, DOGC núm. 5432, de 30.7.2009);

Vista la Resolució IRP/203/2010, de 29 de gener, per la qual es resol la convocatòria 
per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria 
d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 5561, de 5.2.2010);

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convoca-
tòria i de conformitat amb l’informe d’idoneïtat i la proposta del director general 
de la Policia;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre i de 
conformitat amb l’apartat 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, 
de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Destinar tres persones funcionàries que han participat en la convocatòria per a 
la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’ins-
pector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya, el número de 
targeta d’identitat professional (TIP) de les quals figura a l’annex d’aquesta Resolució, 
als llocs de treball que s’indiquen, amb efectes des del dia 9 de febrer de 2010.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari 
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord 
amb l’article 116.1 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, o bé recurs contenciós administratiu, d’acord amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui 
d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada.

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

Barcelona, 22 de febrer de 2010

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX

ND: nivell de destinació; C. esp.: complement específic anual; H: horari; E: especial.

TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat H

4271 SOTSCAP ABP 24 29391,24 Barcelona E
7518 CAP DE TORN REGIONAL 24 28226,76 Barcelona E
2013 CAP DE TORN REGIONAL 24 28226,76 Barcelona E

(10.050.009)
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