
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5239 – 20.10.2008 76453

Càrrecs i personal

RESOLUCIÓ
IRP/3038/2008, de 14 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la catego-
ria de caporal/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
(núm. de registre de la convocatòria 49/07).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualiicador de les proves selectives per 
a l’ingrés a la categoria de caporal/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra 
de la Generalitat, convocades per la Resolució INT/3544/2007, de 16 de novembre 
(núm. de registre de la convocatòria 49/07) (DOGC núm. 5018, de 28.11.2007), i 
un cop veriicada la concurrència dels requisits que exigeixen les bases de la con-
vocatòria 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’article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de 
desembre, de delegació de funcions de la conseller d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació en diversos òrgans del Departament;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Nomenar funcionàries de la categoria de caporal/a de l’escala bàsica del cos de 

mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 49/07), 
les persones el número de targeta d’identitat professional (TIP) de les quals igura 
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.

Article 3
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o potestativament al lloc del seu 
domicili, 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, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2 
i 14 de l’esmentada Llei.

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

Barcelona, 14 d’octubre de 2008

P. D. (Resolució IRP/4181/2006, DOGC de 21.12.2006)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX

Núm. de TIP
5079, 10083, 9025, 8254, 5083, 7493, 10090, 8265, 10099, 8267, 10105, 10106, 

8272, 9054, 5102, 6678, 9072, 10150, 8302, 10163, 9084, 4372, 9095, 10185, 10186, 
5947, 4376, 9106, 2280, 8336, 10204, 10206, 10213, 8347, 2634, 7553, 8360, 7563, 
10235, 9148, 10238, 10251, 10260, 10261, 8381, 10273, 10274, 8384, 10269, 8388, 
8392, 7586, 9182, 8400, 7604, 5705, 8406, 6009, 9210, 10301, 7612, 10303, 10307, 
7617, 10317, 10318, 10321, 8416, 9227, 10329, 6026, 9242, 9243, 4483, 3802, 6034, 
9255, 9258, 7648, 10364, 6818, 10368, 9267, 10369, 9270, 10370, 10375, 9281, 10377, 
9290, 10391, 1731, 9298, 10398, 7687, 9302, 10400, 8477, 9311, 6088, 3849, 4530, 
10978, 9322, 9326, 6099, 7715, 3018, 5301, 7718, 5303, 6864, 8499, 9340, 7725, 
8506, 5316, 9352, 7735, 10456, 6879, 10461, 10463, 9371, 5329, 11226, 10479, 5338, 
10492, 9396, 6908, 9398, 6910, 8542, 9400, 5345, 8545, 10507, 9413, 10516, 6161, 
10524, 10525, 5361, 7769, 4598, 6929, 10535, 8564, 10542, 9435, 10545, 10547, 9437, 
8576, 6186, 6188, 6964, 9459, 10573, 10574, 5399, 10575, 6973, 6975, 5410, 10586, 
9479, 6210, 9486, 9503, 8620, 10606, 9507, 9512, 9514, 10622, 8637, 10625, 10627, 
8646, 9530, 9531, 9536, 9537, 8653, 10651, 8660, 9557, 10670, 9560, 10671, 10673, 
9565, 10683, 5498, 10690, 10693, 8679, 5515, 2099, 8687, 9593, 5523, 9595, 7903, 
8690, 7064, 7904, 9600, 8695, 11240, 10733, 7068, 5540, 9609, 7915, 7081, 10749, 
6331, 10759, 9624, 10762, 9636, 6340, 4742, 10777, 9641, 9643, 10782, 11242, 9649, 
6351, 9669, 1328, 8743, 2451, 10809, 7118, 9694, 10816, 9697, 10820, 9714, 10830, 
7974, 10831, 10835, 9720, 9721, 9722, 7135, 10845, 9724, 10850, 5622, 11245, 9735, 
8781, 10857, 8007, 10864, 8015, 9761, 9762, 7160, 6415, 10884, 9774, 10889, 8804, 
9781, 9782, 9788, 10900, 10903, 9800, 10913, 3494, 9806, 10919, 10922, 8829, 7190, 
9821, 10935, 9826, 10940, 7208, 9836, 8082, 10964, 9867, 10981, 8879, 9880, 2876, 
10996, 4888, 11006, 7251, 6504, 9890, 9891, 8893, 9894, 8137, 8141, 8143, 3542, 
11017, 9909, 9911, 9916, 11029, 9931, 4233, 9936, 9952, 9958, 3147, 9967, 3571, 8184, 
8189, 5787, 8944, 9988, 11090, 10000, 8955, 8956, 10002, 11103, 7316, 2568, 11107, 
6573, 11118, 11121, 6592, 10022, 10023, 10029, 7350, 11149, 11153, 11157, 11166, 
11181, 9004, 3616, 7381, 11256, 7386, 7387, 7390, 5860.

(08.287.082)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/3043/2008, de 9 d’octubre, de convocatòria de concurs general de mèrits i 
capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de 
Catalunya, enginyers tècnics d’obres públiques (convocatòria de provisió núm. 
FP/004/08).

Atesa la necessitat de proveir de manera deinitiva els llocs de treball base que 
consten en l’annex 2, amb dotació pressupostària, del cos de diplomatura de la Ge-
neralitat de Catalunya, enginyers tècnics d’obres públiques (convocatòria de provisió 
núm. FP/004/08), i d’acord amb la informació que consta al registre informàtic de 
personal en data 18 de setembre de 2008;

Atesa la conveniència d’impulsar els mitjans electrònics i telemàtics en les relaci-
ons entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus funcionaris, als 
efectes de facilitar la luïdesa comunicativa en aquest àmbit, i d’acord amb l’article 
45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú;

D’acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En exercici de la competència delegada a la Direcció General de la Funció Pública 
per la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril de 2007, de delegació de competències 
del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de 
la Funció Pública, en relació amb l’article 6.2 del Text refós de la Llei de la funció 
pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb 
l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Convocar concurs general de mèrits i capacitats per proveir els llocs de treball 
del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, enginyers tècnics d’obres 
públiques (convocatòria de provisió núm. FP/004/08), que es detallen a l’annex 2 
d’aquesta Resolució.

—2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten a 
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, davant 
els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació al DOGC, d’acord amb 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, 9 d’octubre de 2008

P. D. (Resolució, GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR ALONSO I GONZÁLEZ

Directora general de Funció Pública
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