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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/279/2010, de 5 de febrer, per la qual es resol el concurs general de mèrits i 
capacitats per a la provisió de llocs de treball de la categoria de facultatiu/iva de 
l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra (convocatòria de provisió núm. 
900/09).

Atesa la Resolució IRP/3419/2009, de 30 de novembre, per la qual es convoca 
concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de la categoria 
de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 
5522, de 9.12.2009);

Vista la proposta de resolució del concurs general de mèrits i capacitats que ha 
fet la Comissió de Valoració i un cop verificada la concurrència dels requisits que 
exigeixen les bases de la convocatòria esmentada;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra; el Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de 
treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d’esquadra, i el Decret 401/2006, 
de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del 
cos de mossos d’esquadra;

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/5054/2008, de 18 de desembre, 
de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Destinar els funcionaris de la categoria de facultatiu/va de l’escala de suport del cos 
de mossos d’esquadra de la Generalitat, que figuren a l’annex d’aquesta Resolució, 
als llocs de treball que s’hi indiquen, d’acord amb la base 8 de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar, potestativament, 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 pu-
blicació 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 admi-
nistratiu, 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 el jutjat contenciós administratiu 
de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del seu domicili, 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, 5 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

Abreviatures

ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual.

Lllista A, personal facultatiu, llicenciats/ades en dret

DNI Nom del lloc de treball ND C. esp. Localitat
43691002H Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Barcelona
40463161C Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Barcelona
39337059K Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Sabadell
77916658H Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Barcelona
36985962F Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Barcelona
38814646F Facultatiu/iva llicenciat/ada en dret 23 11.370,12 Granollers

Lllista B, personal facultatiu, economista

DNI Nom del lloc de treball ND C. esp. Localitat
46054612X Facultatiu/iva economista 23 11.370,12 Barcelona

Lllista C, personal facultatiu, psicòleg/òloga

DNI Nom del lloc de treball ND C. esp. Localitat
52436252R Facultatiu/iva psicòleg/òloga 23 11.370,12 Barcelona
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