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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/3035/2008, de 3 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 47/07).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualiicador de les proves selectives 
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 INT/3545/2007, de 19 
de novembre (núm. de registre de la convocatòria 47/07) (DOGC núm. 5018, de 
28.11.2007), i un cop veriicada 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’article 1.h) de Resolució IRP/4181/2006, de 18 de de-
sembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació en diversos òrgans del Departament;

D’acord 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 sergent/a de l’escala intermèdia del cos 

de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 47/07) 
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 publicació al DOGC per a la presa 
de possessió.

Article 3
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 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 es-
tableixen 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, 3 d’octubre de 2008

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

CÀRRECS I PERSONAL
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Càrrecs i personal

ANNEX

Número de TIP
5887, 7396, 3634, 6664, 5914, 3204, 6686, 5939, 7522, 3685, 5949, 5144, 5950, 

4384, 5865, 6711, 1946, 5967, 5977, 5178, 5180, 7569, 3734, 6741, 4430, 1454, 7581, 
3760, 7591, 3763, 6001, 6006, 6017, 5241, 2999, 3283, 6076, 4516, 6078, 3298, 3307, 
6862, 6863, 5314, 5319, 3886, 3888, 6131, 6896, 6903, 6137, 6160, 6928, 7773, 4602, 
6192, 5404, 3949, 6991, 6226, 2407, 7818, 6237, 7830, 7833, 7837, 6253, 3980, 6259, 
4681, 7039, 7044, 5501, 7051, 4700, 4705, 4708, 2429, 6311, 7909, 6320, 7926, 5558, 
6334, 7097, 5569, 3436, 4060, 7956, 7957, 6359, 3446, 6366, 7968, 5598, 2815, 7126, 
5604, 5607, 6377, 6386, 3097, 4093, 4794, 7155, 8021, 6419, 4117, 5650, 6425, 8039, 
6434, 7182, 8066, 6450, 2500, 6453, 3518, 3112, 1864, 4168, 6467, 8093, 4870, 6482, 
5716, 8101, 8104, 6491, 8113, 6495, 4886, 8123, 8124, 8131, 6505, 4899, 4908, 7266, 
3146, 8178, 4253, 3149, 4955, 5788, 8194, 2909, 6555, 2914, 6563, 6571, 5816, 7324, 
3595, 2925, 6614, 5845, 7361, 5853.
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RESOLUCIÓ
IRP/3036/2008, de 3 d’octubre, de nomenament de funcionaris/àries de la catego-
ria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra de la 
Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 48/07).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualiicador 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/3543/2007, de 15 de novembre (núm. de registre de la convocatòria 48/07) 
(DOGC núm. 5018, de 28.11.2007), i un cop veriicada 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’article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de 
desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
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 sotsinspector/a de l’escala intermèdia 

del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
la convocatòria 48/07) 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 potestativament, 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, recurs de reposició davant el se-
cretari 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 un termini de dos me-
sos, davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui, d’acord amb el que 
estableixen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada. 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, 3 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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