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RESOLUCIÓ
INT/2242/2011, de 13 de setembre, de nomenament de funcionaris/àries de la ca-
tegoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de 
la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 48/10).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives per 
a l’ingrés a la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat de Catalunya, convocades per la Resolució IRP/3177/2010, 
de 5 d’octubre (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010), 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 

de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari 
general del Departament d’Interior,

RESOLC:

Article 1

del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
la convocatòria 48/10), 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, que exhaureix 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 públiques i 
del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició davant 
el secretari general del Departament d’Interior, 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, 13 de setembre de 2011

P. D. 

XAVIER GIBERT I ESPIER

Secretari general
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ANNEX

Núm. de TIP
1520; 1946; 2478; 2693; 3123; 3404; 3579; 4422; 4637; 4908; 5018; 5339; 5404; 

5547; 5618; 5666; 5981; 6035; 6051; 6165; 6289; 6300; 6419; 6425; 6449; 6452; 6653; 
7155; 7213; 7383; 7416; 7818; 7837; 7957; 8194.

(11.255.007)


