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RESOLUCIÓ
IRP/3902/2010, de 24 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes 
deinitives de la convocatòria de promoció interna, mitjançant concurs oposició, 
per cobrir 105 places de sergent/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 47/10).

Per la Resolució IRP/3584/2010, de 2 de novembre (DOGC núm. 5753, d’11.11.2010), 
es van aprovar i fer públiques les llistes provisionals de la convocatòria de promoció 
interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 105 places de sergent/a del cos de 
mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/10).

Un cop exhaurit el termini establert per esmenar-ne els defectes i presentar les 
reclamacions oportunes, cal aprovar i fer públiques les llistes definitives de perso-
nes aspirants admeses, excloses i exemptes de realitzar la prova de coneixements 
de llengua catalana.

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l’article 20 de 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, fent 
ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 
18 de desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Aprovar i fer públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i 

excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista definitiva de les per-
sones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, de les 
que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de promoció interna, 
mitjançant concurs oposició, per cobrir 105 places de sergent/a del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/10).

Article 2
Les llistes completes i certificades s’exposen als llocs següents:
Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer 

de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 

08029 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de 

Vista Alegre, 5, 17004 Girona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, 

carretera de la Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda 

dels Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 

autovia Tarragona-Reus, km 14,5, 43006 Tarragona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, 

carrer del Comerç, 87, 43500 Tortosa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 

avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de 

Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 

carrer de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació a Barcelona, carrer d’Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.
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Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, plaça de Pompeu Fabra, núm. 1, 3a planta, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresòl, 43003 
Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 
Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 
25700 la Seu d’Urgell.

Article 3
La primera prova, establerta en la base 6.2.1 de la convocatòria de promoció in-

terna aprovada per la Resolució IRP/3179/2010, de 4 d’octubre (DOGC núm. 5731, 
de 8.10.2010), la duran a terme totes les persones aspirants admeses d’acord amb 
la data, el lloc i l’hora que s’indiquen a continuació:

Data: 18 de desembre de 2010.
Lloc: Complex Central de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (av. 

de la Pau, 120). Sabadell.
Hora: 10 hores.

Article 4
La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis 

dels llocs que s’indiquen a l’article 2 substitueixen la notificació a les persones in-
teressades, de conformitat amb el que estableix l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini 
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant 
el jutjat contenciós administratiu que correspongui, d’acord amb el que preveuen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 8.2, 
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

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

Barcelona, 24 de novembre de 2010

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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