
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/1061/2014, de 7 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema
de lliure designació, de llocs de treball d'especialitat de la categoria de sergent/a del cos de Mossos
d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 900/13).

Atesa la Resolució INT/1205/2013, de 24 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, de llocs de treball d’especialitat de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm.
de registre de la convocatòria 900/13; DOGC núm. 6392, de 7.6.2013);

Atesa la Resolució INT/2440/2013, d’11 de novembre, per la qual es resol parcialment la convocatòria de
provisió esmentada (DOGC núm. 6507, de 22.11.2013), i es destinen les persones que, exemptes de la
realització del curs d’especialització corresponent, són idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada
especialitat;

Atès que la base 8 de la Resolució de convocatòria preveu una segona resolució parcial, on constaran les
persones idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada especialitat un cop hagin realitzat i superat el
curs d’especialització corresponent;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigides en la convocatòria, i de conformitat amb
l’informe del director general de la Policia, de 30 d’abril de 2014, en relació amb les persones que, un cop
superat el curs d’especialització corresponent, són idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada
especialitat de l’annex 2 de la convocatòria;

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; 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; l'Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra
i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra; l'Ordre
IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos
de Mossos d’Esquadra, i la resta de normativa aplicable;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, i de conformitat amb
l’apartat 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,

Resolc:

Article 1

Les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra el número de targeta d’identitat professional (TIP) o el
número policial específic de les quals figura a l’annex d’aquesta Resolució es destinen als llocs de treball que
s’hi indiquen.

Article 2

Les persones funcionàries a les quals es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució cessaran en el lloc de treball
que ocupen actualment i prendran possessió del lloc de treball al qual s’assignen, d’acord amb el que preveu la
base 8 de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6624 - 16.5.20141/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14134059-2014



potestativament, 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 l’article 116 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 els jutjats contenciosos administratius que corresponguin,
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, 7 de maig de 2014

 

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

Josep Martínez Melgares

Secretari general

 

 

Annex

 

TIP=número de targeta d’identitat professional; ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual
(en euros); H=horari (E=especial).

 

Permanència mínima: 1 any, d’acord amb l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de
l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra.

 

TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat H

Especialitat d'anàlisi

3253 Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat 18 26.520,24 Sabadell E

4392 Àrea Central d'Anàlisi 18 26.520,24 Sabadell E

9019 Àrea Central d'Anàlisi 18 26.520,24 Sabadell E

Especialitat d'informació

2017 Àrea d'Informació 18 26.520,24 Barcelona E

6375 Àrea Central d'Informació Interior 18 26.520,24 Sabadell E

6646 Àrea Central d'Informació Interior 18 26.520,24 Sabadell E

Especialitat d'investigació avançada

7787 Àrea Central d'Investigació-Patrimoni 18 26.520,24 Sabadell E

Especialitat d'investigació interna

DAI
877 Divisió d'Afers Interns 18 26.520,24 Barcelona E
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Especialitat de suport tècnic bàsic

1454 Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació 18 24.673,92 Barcelona E

1803 Oficina de Suport Comissaria General de Relacions Inst., Prevenció i
Mediació 18 24.673,92 Barcelona E

3307 Oficina de Suport Comissaria General d'Investigació Criminal 18 24.673,92 Sabadell E

3446 Divisió d’Avaluació de Serveis 18 24.673,92 Barcelona E

3872 Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius 18 24.673,92 Sabadell E

4035 Oficina de Suport Comissaria General de Mobilitat 18 24.673,92 Sabadell E

5013 Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà 18 24.673,92 Granollers E

5245 Divisió d’Avaluació de Serveis 18 24.673,92 Barcelona E

6435 Divisió d’Avaluació de Serveis 18 24.673,92 Barcelona E

6571 Oficina de Suport Comissaria Superior de Coordinació Territorial 18 24.673,92 Sabadell E

7181 Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 18 24.673,92 Sabadell E

8101 Divisió de Transport 18 24.673,92 Sabadell E

8119 Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà 18 24.673,92 Sant Feliu de
Llobregat E

8650 Divisió d’Avaluació de Serveis 18 24.673,92 Barcelona E

9014 Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 18 24.673,92 Sabadell E

9303 Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 18 24.673,92 Sabadell E

9916 Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 18 24.673,92 Sabadell E

(14.134.059)
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