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RESOLUCIÓ
INT/915/2011, de 7 d’abril, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió 
de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la categoria de mosso/a del cos 
de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 122/09).

Atesa la Resolució IRP/1826/2009, de 12 de juny, per la qual es convoca concurs 
oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la cate-
goria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (DOGC núm. 5412, de 2.7.2009);

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.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, 
de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del 
Departament,

RESOLC:

Article 1
Les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra el número de targeta 

d’identitat professional (TIP) de les 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 convo-
catòria.

Article 2
Les persones funcionàries a les quals es refereix l’article 1 d’aquesta Resolució 

cessaran en el lloc que ocupen actualment i prendran possessió del lloc a què són 
destinades, 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, 7 d’abril de 2011

P. D. (Resolució INT/81/2011, DOGC de 24.1.2011)

XAVIER GIBERT I ESPIER

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
2448 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
3319 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Girona E
3736 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
3936 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
4408 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Lleida E
4525 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Girona E
5176 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Tarragona E
5671 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
5852 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Tarragona E
6597 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Lleida E
6674 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Tarragona E
8340 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
8583 Àrea Regional de Recursos Operatius 14 19209,72 Girona E
9159 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
9804 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
10554 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
10812 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
10878 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
10907 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
11142 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
11342 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
12863 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
12956 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
13335 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
13632 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
13697 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E
13811 Unitat Canina 14 19209,72 Sabadell E

(11.097.076)

*


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	RESOLUCIÓ
	ECO/912/2011, de 28 de març, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins els programes d’emissions de la Generalitat de Catalunya i se li dóna publicitat.
	RESOLUCIÓ
	ECO/913/2011, de 23 de març, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins el programa d’emissió de valors ECP i se’n concreten les condicions.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/893/2011, de 24 de març, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, que no van rebre subvenció per al curs 2009-2010.
	RESOLUCIÓ
	ENS/909/2011, de 23 de març, per la qual s’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil privat El Segon Mirasolet, de Sant Cugat del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	ENS/910/2011, de 25 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Elisabeth, de Salou.
	RESOLUCIÓ
	ENS/911/2011, de 23 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Salle Manlleu, de Manlleu.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/904/2011, d’11 d’abril, per la qual es deixa sense efectes la Resolució IRP/4155/2010, de 21 de desembre, i s’aproven les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2011.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CLT/894/2011, de 21 de març, de convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals.
	RESOLUCIÓ
	CLT/914/2011, de 6 d’abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats adreçades al públic o als mitjans de comunicació per a la promoció de títols individuals o de col·leccio
	ns de llibres en català o en occità.
	CLT/ /2011, de 6 d’abriu, de convocacion per la concession de subvencions, en regim de concurréncia competitiva, per la realizacion d’activitats adreçadas al public o als mejans de comunicacion per la promocion de títols individuals o de colleccions de li
	bres en catalan o en occitan.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/56/2011, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d’utilitat pública l
	a prevenció i lluita contra aquesta plaga.
	RESOLUCIÓ
	AAM/906/2011, d’11 de març, sobre la modificació dels límits de la zona de caça controlada de Collserola - Baix Llobregat al terme municipal de Molins de Rei.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 7 d’abril de 2011, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places del cos de tècnics de grau mitjà de la Sindicatura de Comptes de Catalu
	nya.
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	317/2011, d’11 d’abril, d’encàrrec de despatx de la consellera de Justícia a la vicepresidenta del Govern del 15 al 18 d’abril de 2011, ambdós inclosos.
	RESOLUCIÓ
	PRE/905/2011, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a la modificació dels llocs de treball de responsables de les Oficines dels/de les delegats/ades territorials del Govern de la Generalitat.
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	RESOLUCIÓ
	GRI/896/2011, de 31 de març, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants aprovats en la fase d’oposició de les proves selectives de la subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada, de l’escala del personal funcionari amb habi
	litació de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 191).
	RESOLUCIÓ
	GRI/897/2011, de 31 de març, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants aprovats en la fase d’oposició de les proves selectives de la subescala de secretaria i intervenció, de l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcte
	r estatal (número de registre de convocatòria 189).
	RESOLUCIÓ
	GRI/899/2011, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a les convocatòries de concurs ordinari de Catalunya de trasllats per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitat
	s locals.
	RESOLUCIÓ
	GRI/900/2011, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades a les proves selectives de la subescala de secretaria i intervenció, de l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estata
	l (número de registre de convocatòria 189).
	RESOLUCIÓ
	GRI/901/2011, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades a les proves selectives de la subescala de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter
	 estatal (número de registre de convocatòria 190).
	RESOLUCIÓ
	GRI/902/2011, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació definitiva de persones aspirants aprovades a les proves selectives de la subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada, de l’escala del personal funcionari amb habilitació 
	de caràcter estatal (número de registre de convocatòria 191).
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/907/2011, d’1 d’abril, de cessament de la senyora M. Neus Nacarino Belmonte com a secretària de la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques.
	RESOLUCIÓ
	ENS/916/2011, d’1 abril, de cessament del senyor Angel Domingo Villarreal com a subdirector general d’Ordenació Curricular i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/903/2011, de 8 d’abril, de cessament del senyor Jesús Ángel Solores Arroyta com a cap del Gabinet de Seguretat del Departament d’Interior.
	RESOLUCIÓ
	INT/915/2011, de 7 d’abril, per la qual es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de guia caní de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 122/09).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/895/2011, de 8 d’abril, de cessament del senyor Francesc Alcoverro Pedrola com a subdirector general de Pesca de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	588/2011, de 21 de març, per la qual es convoquen concursos per cobrir places de professorat contractat doctor permanent.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	EDICTE
	de 12 d’abril de 2011, pel qual se sotmet a informació pública el projecte de decret pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 12 d’abril de 2011, d’informació pública sobre l’expedient d’autorització per a l’establiment d’una farmaciola al municipi d’Òdena.
	EDICTE
	de 12 d’abril de 2011, d’informació pública sobre l’expedient de canvi de titularitat de la farmaciola del municipi de Vilaverd.
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	ANUNCI
	de licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	RESOLUCIÓ
	TES/917/2011, de 22 de març, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte NB-9679.2C2, dels termes municipals de Torelló i la Vall d’en Bas.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte de canvi substancial i l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat de gestió de residus al terme municipal de Rosselló (exp. LA-exp. LA-2010/0124).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies i concessió a l’aqüífer classificat del Baix Maresme (ref. CC2010000397).
	ANUNCI
	d’informació pública (exp. UDPH2008001754).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2010000165).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA de l’habitatge de catalunya
	EDICTE
	d’11 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 21 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 21 de març de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	d’11 d’abril de 2011, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries competència del Departament de Justícia
	DIVERSOS
	CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA
	DE BARCELONA
	CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA
	CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	INSTITUT RAMON LLULL
	NOTARIA DEL SENYOR FERNANDO RIBES GARCÍA
	TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A.L
	3SIS INFORMÀTICA I COMUNICACIONS, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCOLETGE
	LA BARONIA DE RIALB
	BENIFALLET
	BLANES
	CABRILS
	CALLDETENES
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	COLLSUSPINA
	GAVÀ.
	GIRONA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LA JONQUERA
	JORBA
	LLINARS DEL VALLÈS
	MALGRAT DE MAR
	MARTORELLES
	MATADEPERA
	MONTBLANC
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	MÓRA LA NOVA
	NAVÀS
	LA PERA
	RELLINARS
	SABADELL
	SANT ANDREU DE LLAVANERES
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT FELIU DE GUÍXOLS
	SANT JULIÀ DE VILATORTA
	TONA
	TORDERA
	TORTOSA
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 101/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 122/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actes de menor quantia (rotlle 370/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 763/10).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 224/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 392/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Valls, sobre actuacions de divorci (exp. 776/200).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 188/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 1388/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Figueres, sobre actuacions de judici verbal (exp. 21/2007).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 33/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 488/2008).

		2011-04-14T15:35:52+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




