
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/2529/2022, de 3 d'agost, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de

persones participants admeses i excloses de les places reservades a les dones i de les no reservades de

cadascun dels torns de la convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir 10 places de la

categoria d'intendent/a de l'escala superior del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la

convocatòria 54/22).

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir
10 places de la categoria d'intendent/a de l'escala superior del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de
la convocatòria 54/22), aprovades per la Resolució INT/1800/2022, de 8 de juny (DOGC núm. 8688, de
14.06.2022);

Atès el que estableix l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb el que estableix l'article 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 d'Interior,

Resolc:

–1 Aprovar i fer pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses de les places
reservades a les dones i de les no reservades de cadascun dels torns de la convocatòria, amb indicació dels
motius d'exclusió i la llista de les persones participants exemptes de fer la prova de coneixements de llengua
catalana.

–2 La llista s'exposa en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de la Policia i dels
serveis territorials del Departament d'Interior. També es pot consultar a la Intranet de la Direcció General de la
Policia i a l'adreça http://mossos.gencat.cat.

–3 Les persones participants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC, per formular les al·legacions que considerin pertinents adreçades a esmenar els
defectes que s'hagin pogut produir o per aportar la documentació requerida per la convocatòria mitjançant una
petició genèrica del Registre electrònic de la Generalitat, a la qual es pot accedir des de l'enllaç
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, que s'ha d'adreçar al Departament
d'Interior i a l'assumpte de la qual s'ha de fer constar “Intendent/a 54/22”.

–4 Les persones participants excloses que no esmenin, en el termini indicat a l'apartat 3, els defectes que se'ls
imputen o no aportin la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen
de la seva sol·licitud de participació.

En tot cas, i a fi d'evitar errors, les persones participants han de comprovar fefaentment a la llista provisional
de persones participants admeses i excloses, ja sigui de les places reservades a les dones com de les no
reservades, no només que no figuren com a excloses, sinó que, a més, consten com a admeses.

En el cas que una persona participant no aparegui a la llista provisional de persones participants admeses i
excloses de les places reservades a les dones o de les no reservades de cadascun dels torns, a l'hora de
formular la reclamació corresponent ha d'ajuntar una còpia de la sol·licitud de participació registrada.
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–5 Una vegada transcorreguts quinze dies des de la finalització del termini que estableix l'apartat 3, el secretari
general del Departament d'Interior, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC, aprovarà la llista
definitiva de persones participants admeses i excloses de les places reservades a les dones i de les no
reservades de cadascun dels torns de la convocatòria, amb indicació dels motius d'exclusió i de la llista de les
persones participants exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana. En aquesta resolució
també s'indicarà la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova de la fase d'oposició, i els llocs on
s'exposarà la llista esmentada. Amb la publicació de la llista definitiva s'estimaran o desestimaran les
al·legacions presentades a la llista provisional.

–6 D'acord amb el que disposa l'article 45.1.b), de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, amb la publicació d'aquesta Resolució i l'exposició de la
llista en els llocs que s'indiquen a l'apartat 2, es considera feta la notificació oportuna a les persones
interessades i s'inicia el còmput dels terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

Barcelona, 3 d'agost de 2022

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

Oriol Amorós i March

Secretari general

(22.216.025)
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