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Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/1642/2010, de 18 de maig, per la qual es resol el concurs oposició per a la pro-
visió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria de caporal/a 
del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 220/10).

Atesa la Resolució IRP/376/2010, de 12 de febrer, per la qual es convoca con-
curs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit 
de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5570, de 
18.2.2010);

Vista la proposta de resolució del concurs oposició que ha fet la comissió de 
valoració, formada segons la base 7.1 de la convocatòria esmentada;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Genera-
litat-mossos d’esquadra, i el Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, 
i de conformitat amb l’apartat 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desem-
bre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Els funcionaris del cos de mossos d’esquadra el número de targeta d’identitat 

professional (TIP) dels quals figura a l’annex d’aquesta Resolució es destinen als 
llocs de treball que s’hi indiquen, d’acord amb la base 8 de la convocatòria.

Article 2
Els funcionaris als quals es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució cessaran en 

el lloc que ocupen actualment i prendran possessió del lloc a què són destinats, 
d’acord amb el que preveu la base 8 de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé recurs contenciós admi-
nistratiu, 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 a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord 
amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada.

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

Barcelona, 18 de maig de 2010

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX

Abreviatures

ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual (en euros); H=horari (E=especial).

TIP Nom del lloc ND C. esp. Localitat  H
2656 Àrea Regional Trànsit Terres de l’Ebre 16 23.481,00 Tortosa E
2756 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Figueres E
3190 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 16 23.481,00 Mollet del Vallès E
3582 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Olot E
3960 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 16 23.481,00 Mataró E
4304 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 16 23.481,00 Mollet del Vallès E
4746 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Sant Feliu de Llobregat E
5051 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Sant Feliu de Guíxols E
5057 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Girona E
5171 Àrea Regional Trànsit Ponent 16 23.481,00 Ponts E
5676 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Girona E
5740 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Sant Feliu de Llobregat E
6110 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 Tremp E
6351 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 16 23.481,00 Sabadell E
6687 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 Municipi de Vielha e Mijaran E
6814 Àrea Regional Trànsit Central 16 23.481,00 Igualada E
6822 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 Municipi de Vielha e Mijaran E
6951 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
6973 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Sant Feliu de Llobregat E
7017 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
7056 Àrea Regional Trànsit Ponent 16 23.481,00 Lleida E
7064 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Figueres E
7232 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 Municipi de Vielha e Mijaran E
7243 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
7316 Àrea Regional Trànsit Terres de l’Ebre 16 23.481,00 Tortosa E
7741 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
7822 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 16 23.481,00 Mollet del Vallès E
8236 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Figueres E
8421 Àrea Regional Trànsit Girona 16 23.481,00 Figueres E
8621 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Sant Feliu de Llobregat E
8807 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Vilafranca del Penedès E
9489 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
9530 Àrea Regional Trànsit Central 16 23.481,00 Vic E
10400 Àrea Regional Trànsit Camp de Tarragona 16 23.481,00 Montblanc E
10464 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 Tremp E
10574 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Vilafranca del Penedès E
11052 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
11226 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 16 23.481,00 Vilafranca del Penedès E
14068 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 16 23.481,00 La Seu d’Urgell E
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