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RESOLUCIÓ
IRP/3749/2009, de 23 de desembre, per la qual es resol la convocatòria per a la 
provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’in-
tendent/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de 
registre de la convocatòria 650/09).

Atesa la Resolució IRP/2178/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provi-
sió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’intendent/a 
del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5432, 
de 30.7.2009);

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, 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;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convoca-
tòria i de conformitat amb els informes 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, esmentat, 
i de conformitat amb l’apartat 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desem-
bre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Destinar les 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’in-
tendent/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.

Article 2
Les persones funcionàries a les quals es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució 

cessaran en el lloc que ocupen actualment i prendran possessió del lloc a què són des-
tinades, d’acord amb el que preveu la base 7 de la Resolució de la convocatòria.

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.
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Barcelona, 23 de desembre de 2009

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

ANNEX

Abreviatures

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

TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat H
1259 CAP AREA D’ORGANITZACIO  
 I QUALITAT 27 33.394,08 Barcelona E
1266 CAP REGIO POLICIAL  
 CAMP DE TARRAGONA 27 35.715,12 Tarragona E
1430 COORDINADOR/A DE  
 REACCIÓ I DISPOSITIUS 27 35.715,12 Barcelona E
1450 CAP REGIO POLICIAL  
 PIRINEU OCCIDENTAL 27 35.715,12 la Seu d’Urgell E
1603 SOTSCAP RP METROPOLITANA 
  NORD 27 35.715,12 Granollers E
1633 CAP AREA REGIONAL DE  
 TRANSPORT URBA 27 33.394,08 Barcelona E
1984 CAP DIVISIO DE PLANIFIC.,  
 QUALITAT I ORDENACIÓ  
 PROFESSIONAL 27 35.715,12 Barcelona E
2161 CAP ABP 27 33.394,08 Barcelona E
2181 CAP ABP 27 33.394,08 Barcelona E
2218 CAP ABP 27 33.394,08 Barcelona E

(09.357.005)
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