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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/714/2011, de 15 de març, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria 
d’inspector/a de l’escala executiva del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
(núm. de registre de la convocatòria 50/10).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives per 
a l’ingrés a la categoria d’inspector/a de l’escala executiva del cos de mossos d’es-
quadra de la Generalitat de Catalunya, convocada per la Resolució IRP/2061/2010, 
de 17 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010), i un cop verificada la concurrència 
dels requisits que exigeixen les bases de la convocatòria esmentada;

Atès el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra; l’article 3.i) del Decret 157/1996, de 14 
de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats 
atorgades al Departament d’Interior per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i l’article 
1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del 
conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior,

RESOLC:

Article 1
Nomenar funcionaris/àries de la categoria d’inspector/a de l’escala executiva 

del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
la convocatòria 50/10), 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, 15 de març de 2011

P. D. (Resolució INT/81/2011, DOGC de 24.1.2011)

XAVIER GIBERT I ESPIER

Secretari general
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ANNEX

Núm. de TIP
1939; 7415; 1982; 4479; 4505; 2694; 5335; 3918; 5422; 1777; 2808; 2456; 2474; 

1842; 2495; 2203.
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