
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/3229/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aixeca la suspensió del procés selectiu convocat
per la Resolució INT/1801/2022, de 8 de juny, de convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir
24 places de la categoria d'inspector/a de l'escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de
registre de la convocatòria 50/22), atesa la finalització de les actuacions complementàries.

El 3 d'octubre de 2022 es va publicar al DOGC número 8764 la Resolució INT/2934/2022, de 29 de setembre,
per la qual s'acorda la realització d'actuacions complementàries i la suspensió del procés selectiu convocat per
la Resolució INT/1801/2022, de 8 de juny, de convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 24
places de la categoria d'inspector/a de l'escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la
convocatòria 50/22).

D'acord amb l'article 22.2.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la
resolució s'ha de suspendre quan l'òrgan competent per resoldre decideixi portar a terme alguna actuació
complementària de les que preveu l'article 87, des del moment en què es notifiqui als interessats l'acord
motivat de l'inici de les actuacions fins que se'n produeixi la terminació.

El 19 d'octubre de 2022, la presidenta del Tribunal Qualificador ha emès un informe, amb relació a les
actuacions complementàries dutes a terme amb la finalitat d'esclarir els fets, que conclou que no hi ha hagut
afectació en aquest procés selectiu dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés i
promoció a la funció pública, i que es poden reprendre els processos suspesos amb totes les garanties
fàctiques i jurídiques per tal de completar-los d'acord amb el calendari que correspongui.

Per tot això, i de conformitat amb el que estableix 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:

–1 Aixecar la suspensió del procés selectiu convocat per la Resolució INT/1801/2022, de 8 de juny, de
convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 24 places de la categoria d'inspector/a de l'escala
executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 50/22), atesa la finalització de les
actuacions complementàries.

–2 Atorgar a les persones interessades un termini de set dies per formular les al·legacions que considerin
oportunes, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

–3 Fixar, per a la primera prova, de coneixements, i la segona prova, de coneixements de llengua catalana,
establertes a les bases de la convocatòria 6.1.1 i 6.1.2, respectivament, la data, l'hora i el lloc que s'indiquen a
continuació:

Data: 20 de novembre de 2022.

Hora: 11.00 hores.

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5, 08100 Mollet del
Vallès.

–4 D'acord amb el que disposa l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
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comú de les administracions públiques, amb la publicació d'aquesta Resolució al DOGC es considera feta la
notificació oportuna a les persones interessades.

Barcelona, 20 d'octubre de 2022

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Tamara Garcia de la Calle

Secretària general

(22.294.010)
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