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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/3018/2009, de 8 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la categoria 
de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
(núm. de registre de la convocatòria 47/08).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives, de 
la convocatòria de promoció interna, mitjançant concurs-oposició, per a l’ingrés 
a la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de 
la Generalitat, convocades per la Resolució IRP/3567/2008, de 25 de novembre 
(DOGC núm. 5270, de 2.12.2008), 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, Relacions Institucionals i Participació per la 
Llei 10/1994, d’11 de juliol, i l’apartat 1.h) de Resolució IRP/4054/2008, de 18 de 
desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació en diversos òrgans del Departament;

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,

RESOLC:

Article 1

Nomenar funcionaris/àries de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 
47/08) 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 i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar, d’acord amb el que disposa l’article 116 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició 
davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en el termini d’un mes que preveu l’article 117 de la Llei esmentada, 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 davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui, d’acord 
amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de l’esmentada Llei. Aquests terminis es 
comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

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

Barcelona, 8 d’octubre de 2009

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

CÀRRECS I PERSONAL
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Càrrecs i personal

ANNEX

Número de TIP
8250; 6646; 6660; 8276; 3202; 8295; 5936; 8314; 5946; 3225; 7545; 8363; 8379; 

5197; 7584; 5208; 8397; 7603; 7608; 4460; 3785; 1710; 4480; 7642; 6813; 2339; 8469; 
6844; 7965; 7700; 8485; 8487; 5297; 5299; 1495; 3874; 8516; 3325; 8522; 8526; 3902; 
7755; 6151; 8548; 6156; 7771; 5368; 6944; 8571; 6191; 3941; 8593; 8594; 8595; 6976; 
6219; 5432; 4644; 7813; 3965; 7001; 7823; 4655; 3977; 8645; 8650; 7859; 7867; 6274; 
6276; 7037; 7038; 7879; 7881; 4715; 5532; 7910; 6329; 4735; 5557; 7098; 8721; 6347; 
8725; 2450; 7115; 2812; 7977; 7978; 4771; 5602; 7139; 4778; 6394; 6404; 3099; 8016; 
6413; 7181; 6435; 8044; 5668; 8831; 4847; 1609; 6461; 8080; 8865; 4197; 6489; 8119; 
3126; 8140; 8899; 3138; 4234; 1879; 2188; 6535; 4247; 7276; 6542; 1397; 3151; 6575; 
6577; 6593; 6610; 2234; 7355; 5013; 6629; 7389; 7393; 9014;
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