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Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/3748/2009, de 18 de desembre, de nomenament de funcionaris/àries 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 49/08).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de la convocatòria de pro-
moció interna, mitjançant concurs oposició, 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 IRP/3568/2008, de 26 de novembre (DOGC núm. 5270, de 2.12.2008), 
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 
atorgades al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i l’apartat 1.h) de 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;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, 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 49/08) 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, 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, modificada 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, 18 de desembre de 2009

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX

Número de TIP

1915; 2126; 2440; 2756; 3068; 3077; 3266; 3393; 3697; 3982; 4028; 4081; 4171; 4200; 
4240; 4348; 4579; 4603; 5171; 5231; 5284; 5334; 5456; 5567; 5610; 5766; 5819; 5915; 
5948; 6025; 6027; 6106; 6110; 6115; 6262; 6273; 6286; 6324; 6523; 6687; 6694; 6696; 
6814; 6816; 6821; 6822; 6905; 6951; 6955; 6990; 7017; 7090; 7121; 7129; 7215; 7226; 
7232; 7243; 7246; 7419; 7421; 7559; 7578; 7741; 7806; 7832; 7888; 7908; 7946; 8011; 
8089; 8098; 8129; 8171; 8202; 8214; 8312; 8389; 8393; 8399; 8421; 8422; 8431; 8439; 
8500; 8552; 8588; 8608; 8623; 8624; 8627; 8672; 8759; 8801; 8807; 8812; 8819; 8915; 
8952; 8975; 9007; 9039; 9052; 9062; 9075; 9097; 9111; 9180; 9187; 9202; 9283; 9301; 
9325; 9329; 9416; 9433; 9466; 9489; 9494; 9505; 9585; 9613; 9646; 9663; 9668; 9673; 
9677; 9785; 9863; 9913; 9940; 9973; 10013; 10033; 10037; 10075; 10079; 10096; 
10118; 10149; 10156; 10167; 10175; 10220; 10222; 10239; 10241; 10283; 10293; 10337; 
10342; 10343; 10372; 10380; 10449; 10464; 10474; 10480; 10487; 10530; 10532; 
10559; 10567; 10579; 10590; 10594; 10596; 10629; 10705; 10721; 10748; 10750; 
10765; 10808; 10822; 10839; 10873; 10923; 10925; 10934; 10937; 10988; 10990; 
11013; 11026; 11031; 11052; 11083; 11085; 11091; 11094; 11106; 11203; 11208; 11223; 
11296; 11303; 11322; 11355; 11365; 11383; 11384; 11405; 11475; 11507; 11513; 11514; 
11540; 11545; 11567; 11581; 11592; 11594; 11603; 11614; 11624; 11671; 11672; 11707; 
11736; 11742; 11745; 11748; 11758; 11761; 11765; 11784; 11788; 11791; 11805; 11818; 
11825; 11850; 11862; 11900; 11903; 11906; 11935; 11946; 11990; 12001; 12006; 12029; 
12040; 12061; 12065; 12066; 12076; 12087; 12095; 12122; 12140; 12171; 12176; 
12196; 12207; 12264; 12267; 12268; 12271; 12283; 12292; 12295; 12308; 12311; 
12331; 12341; 12344; 12372; 12375; 12382; 12388; 12450; 12453; 12462; 12465; 
12537; 12538; 12564; 12647; 12666; 12679; 14068; 14073; 14084; 14086.
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