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RESOLUCIÓ
IRP/203/2010, de 29 de gener, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, 
pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’inspector/a 
del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
la convocatòria 550/09).

Atesa la Resolució IRP/2179/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provi-
sió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’inspector/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’ins-
pector/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 
interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el 
secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació 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 contenciosa 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.

Barcelona, 29 de gener de 2010
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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
1087 SOTSCAP REGIÓ POLICIAL CENTRAL 25 32246,88 Manresa E
1167 CAP UNITAT DE SALA REGIONAL DE COMANDAMENT 24 28226,76 Tarragona E
1183 CAP DE TORN REGIONAL 24 28226,76 Barcelona E
1194 CAP ABP RUBÍ 24 29391,24 Rubí E
1219 CAP UNITAT DE SALA REGIONAL DE COMANDAMENT 24 28226,76 Sabadell E
1229 CAP ABP GRANOLLERS 25 32246,88 Granollers E
1245 CAP ÀREA REGIONAL DE RECURSOS OPERATIUS 24 29391,24 Sant Feliu de Llobregat E
1310 SOTSCAP DIVISIÓ DE POLICIA CIENTÍFICA 24 29391,24 Barcelona E
1339 CAP ABP CORNELLÀ DE LLOBREGAT 24 29391,24 Cornellà de Llobregat E
1383 SOTSCAP ABP BADALONA 24 28226,76 Badalona E
1395 SOTSCAP DE LA DIVISIÓ D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL 25 32246,88 Sabadell E
1440 CAP ABP ANOIA 24 29391,24 Igualada E
1456 CAP ABP SELVA LITORAL 24 29391,24 Blanes E
1466 CAP ÀREA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I DISPOSITIUS 24 29391,24 Sabadell E
1474 CAP ÀREA TÈCNICA DE COORDINACIÓ I SUPORT 24 29391,24 Barcelona E
1491 CAP ABP 25 32246,88 Barcelona E
1527 CAP ÀREA TERRITORIAL D’INVESTIGACIÓ 25 32246,88 Barcelona E
1529 CAP ABP GARRAF 24 29391,24 Vilanova i la Geltrú E
1563 CAP ÀREA REGIONAL DE RECURSOS OPERATIUS 24 29391,24 Tarragona E
1583 CAP ÀREA CENTRAL DE CRIM ORGANITZAT 24 29391,24 Sabadell E
1606 CAP UNITAT SEGURETAT CIUTADANA RIPOLLET 24 28226,76 Ripollet E
1622 CAP ÀREA CENTRAL INSTRUCCIÓ ATESTATS  
 I CUSTÒDIA DETINGUTS 25 32246,88 Barcelona E
1644 CAP ABP SELVA INTERIOR 24 28226,76 Santa Coloma de Farners E
1666 CAP ÀREA D’ESCORTES 25 32246,88 Sabadell E
1678 CAP ÀREA REGIONAL TRÀNSIT PONENT 24 29391,24 Lleida E
1705 SOTSCAP ABP SEGRIÀ-GARRIGUES-PLA D’URGELL 24 28226,76 Lleida E
1709 SOTSCAP REGIÓ POLICIAL PIRINEU OCCIDENTAL 25 32246,88 La Seu d’Urgell E
1729 CAP ÀREA CENTRAL D’INVESTIGACIÓ-PERSONES 24 29391,24 Sabadell E
1749 SOTSCAP DE LA DIVISIÓ DE TRÀNSIT 24 29391,24 Barcelona E
1754 CAP ABP ALT EMPORDÀ-FIGUERES 24 29391,24 Figueres E
1761 CAP ABP SEGARRA-URGELL 24 28226,76 Cervera E
1959 CAP ÀREA DEL GEI 24 29391,24 Sabadell E
1978 CAP ABP PALLARS JUSSÀ-PALLARS SOBIRÀ 24 28226,76 Tremp E
1985 CAP ABP 25 32246,88 Barcelona E
2015 CAP ABP PRAT DE LLOBREGAT 24 29391,24 El Prat de Llobregat E
2050 CAP ÀREA CENTRAL DE CIRCULACIÓ I TRANSPORT 24 29391,24 Barcelona E
2090 CAP ÀREA CENTRAL DE SUPORT TÈCNIC I OPERATIU 24 29391,24 Sabadell E
2142 CAP ABP SANTA COLOMA DE GRAMENET 24 29391,24 Santa Coloma de Gramenet E
2332 CAP ABP BERGUEDÀ 24 28226,76 Berga E
2362 CAP ÀREA CENTRAL D’INFORMACIÓ INTERIOR 24 29391,24 Sabadell E
2392 CAP ÀREA BRIGADA MÒBIL 25 32246,88 Sabadell E
2393 CAP ABP ARENYS DE MAR 24 29391,24 Arenys de Mar E
2396 CAP ÀREA TERRITORIAL D’INFORMACIÓ 24 29391,24 Sabadell E
2455 SOTSCAP ABP GIRONÈS-PLA DE L’ESTANY 24 28226,76 Girona E
2481 SOTSCAP ABP SABADELL 24 28226,76 Sabadell E
2501 SOTSCAP ABP GRANOLLERS 24 28226,76 Granollers E
2534 CAP UNITAT SEGURETAT CIUTADANA SANT CUGAT  
 DEL VALLÈS 24 28226,76 Sant Cugat del Vallès E
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TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat H
 2652 CAP ÀREA REGIONAL TRÀNSIT METROPOLITANA NORD 24 29391,24 Granollers E
2727 SOTSCAP ABP 24 29391,24 Barcelona E
2748 CAP ABP CERDANYOLA DEL VALLÈS 25 32246,88 Cerdanyola del Vallès E
2807 CAP ÀREA TERRITORIAL D’INVESTIGACIÓ 24 29391,24 Girona E
2980 CAP UNITAT SEGURETAT CIUTADANA BARBERÀ DEL VALLÈS 24 28226,76 Barberà del Vallès E
3336 CAP ABP 25 32246,88 Barcelona E
3642 CAP ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT 24 29391,24 Esplugues de Llobregat E
3716 CAP ABP BAIX CAMP-PRIORAT 25 32246,88 Reus E
3720 CAP ABP SANT FELIU DE LLOBREGAT 25 32246,88 Sant Feliu de Llobregat E
3947 CAP ABP SEGRIÀ-GARRIGUES-PLA D’URGELL 24 29391,24 Lleida E
4069 CAP ÀREA D’INVESTIGACIÓ INTERNA 24 29391,24 Barcelona E
4179 CAP ABP MARTORELL 24 29391,24 Martorell E
4640 CAP ABP SANT BOI DE LLOBREGAT 24 29391,24 Sant Boi de Llobregat E
11450 CAP ABP BAIX PENEDÈS 24 29391,24 El Vendrell E
12869 CAP UNITAT SEGURETAT CIUTADANA S. ADRIÀ DE BESÒS 24 28226,76 Sant Adrià de Besòs E
12915 CAP ABP GAVÀ 25 32246,88 Gavà E
15529 CAP ABP MOLLET DEL VALLÈS 24 29391,24 Mollet del Vallès E

(10.028.014)
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