
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5522 – 9.12.200992570

Càrrecs i personal

RESOLUCIÓ
IRP/3418/2009, de 2 de desembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes 
de concessió i exclusió d’ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari 
del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2008.

Atès que la Comissió d’Acció Social del cos de mossos d’esquadra ha aprovat, 
en data 5 de novembre de 2009, la proposta de llistes definitives d’admesos i ex-
closos a la convocatòria del fons d’acció social per als membres del cos de mossos 
d’esquadra;

Atès el que disposa el punt 9.3 de les bases generals del fons d’acció social apro-
vades per la Resolució IRP/1226/2009, de 27 d’abril;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya;

En ús de les competències que estableix l’article 16 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la policia de la Generalitat·mossos d’esquadra, desplegades pel Decret 
157/1996, de 14 de maig, i l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i d’acord amb l’article 3.3 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de 
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre (DOGC núm. 5298, de 
16.1.2009), de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació en diversos òrgans del Departament, per la qual es delega 
en el director general de la Policia la convocatòria i la resolució de concessió dels 
ajuts del fons d’acció social del personal de la policia de la Generalitat·mossos 
d’esquadra;

Atès que per la Resolució IRP/826/2009, de 31 de març, el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació encarrega al secretari de Seguretat, amb ca-
ràcter temporal, les funcions corresponents al/a la director/a general de la Policia,

RESOLC:

—1 Aprovar i fer públiques les llistes de concessió i exclusió d’ajuts del fons d’acció 
social per al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2008.

—2 Exposar aquestes llistes a la seu de la Direcció General de la Policia, a 
les regions policials, als Serveis Centrals del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i a les delegacions territorials d’aquest Departament. 
Així mateix, també es faran públiques a la Intranet del cos de mossos d’esquadra, 
i utilitzant el número d’usuari personal cada funcionari/ària podrà conèixer l’estat 
de la/les seva/es sol·licitud/s a l’aplicació de la policia de la Generalitat·mossos 
d’esquadra.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

—4 Traslladar a l’òrgan pagador corresponent la relació de beneficiaris dels 
ajuts.

DISPOSICIÓ FINAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari 
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de Seguretat en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC o, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 2 de desembre de 2009

JOAN DELORT I MENAL

Secretari de Seguretat

(09.335.058)
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