
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5531 – 22.12.200995632

Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/3611/2009, de 18 de desembre, de nomenament de funcionaris/àries de la 
categoria de comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra de 
la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 52/09).

Atesa la Resolució IRP/1080/2009, de 17 d’abril, de convocatòria del procés 
selectiu pel sistema de lliure designació per cobrir vuit places de la categoria de 
comissari/ària de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 52/09; DOGC núm. 5367, de 
27.4.2009);

Atès el que estableix l’article 25 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de 
la Generalitat-mossos d’esquadra;

Vist l’informe d’idoneïtat emès pel director general de la Policia previst a la base 
8 de l’annex 1 de la Resolució de convocatòria, i un cop superat el curs d’adequació 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya;

En ús de les atribucions que confereix al titular del Departament l’article 20 de 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i 
fent ús de les que m’han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de 
desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació en diversos òrgans del Departament;

RESOLC:

Article 1
Nomenar funcionaris/àries de la categoria de comissari/ària de l’escala superior 

del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 
52/09), les persones el número de targeta d’identitat professional (TIP) de les quals 
figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2
Les persones a les quals fa referència l’article 1 d’aquesta Resolució disposen 

del termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC per a 
la presa de possessió.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al DOGC, d’acord amb els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment 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 contenciosa administrativa, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord 
amb el que preveu l’article 10 de l’esmentada Llei.

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

Barcelona, 18 de desembre de 2009

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5531 – 22.12.2009 95633

Càrrecs i personal

ANNEX

Número de TIP

1172; 1189; 1239; 1480; 1788; 1899; 2093; 3638.

(09.343.059)
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