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1.- Objectiu general  
 
La finalitat d’aquest procés és establir un llistat de caporals idonis per ocupar els llocs que puguin quedar 
vacants en el concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de Recursos 
Operatius i de l'Àrea de Brigada Mòbil de la categoria de caporal/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC 
Núm. 5048, de 15.01.2008). 
Aquest oferiment es resoldrà sempre que la Direcció General de la Policia, per necessitats del servei, ho 
determini. 
 
 
2.- Llocs de treball 
 
Llocs de treball de la categoria caporal/a, de la família de seguretat ciutadana, de l’especialitat ordre públic, 
Nivell 3. 
 
 
3.- Persones participants  
 
Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que no compleixin els requisits per 
participar a la llista B (Àrea de Brigada Mòbil) de la “convocatòria de concurs oposició per a la provisió de 
llocs de treball de les àrees regionals de Recursos Operatius i de l'àrea de Brigada Mòbil de la categoria de 
caporal/a del cos de mossos d'esquadra” (DOGC Núm. 5048, de 15.01.2008) i que reuneixin els requisits 
establerts a l’apartat 4. 
 
 
4.-Requisits de les persones interessades 
 
a) Les persones funcionàries de la categoria caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de 
Catalunya, han de trobar-se en situació de servei actiu.  

b) Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions no poden participar en aquest 
procés, mentre duri la suspensió. Les persones funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb 
canvi de destinació o, dins de la mateixa localitat, sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar 
durant el període que s’hagi determinat en la resolució sancionadora.  

c) En cas de complir els requisits, les persones participants han d’haver-se presentat per ocupar un lloc dels 
ofertats a la Llista A (a les àrees regionals de Recursos Operatius) de l’annex 2 de la convocatòria de 
concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de Recursos Operatius i de l'àrea 
de Brigada Mòbil de la categoria de caporal/a del cos de mossos d'esquadra (DOGC Núm. 5048, de 
15.01.2008). 

d) No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de 
treball d’especialitat llevat les que ocupin un lloc de treball de les especialitats de Protecció de persones i 
béns, Protecció especial, Guia caní, Intervenció en muntanya o Subsòl. 

Els requisits s’han de complir l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint durant tot 
el procés de selecció.  
 
 
5.- Sol·licituds de participació i període de presentació  
 
Les persones interessades en participar en aquest procés han de presentar la sol·licitud de participació que 
podeu trobar a l’annex 1 d’aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-PGME (Documentació 
oficial/Oferiments DPQOP /ARRO-BRIMO). 
 

PROCÉS PER ASSIGNAR DE FORMA PROVISIONAL 
LLOCS DE TREBALL DE L’ÀREA DE LA BRIGADA MÒBIL DE LA CATEGORIA DE 

CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA. 
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El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 16 de gener de 2008 i finalitza el dia 1 de febrer 
de 2008, ambdós inclosos. 
 
Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds, l’òrgan avaluador exposarà la proposta 
de relació de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió. 
 
 
6.- Lloc de presentació 
 
La sol·licitud de participació (Annex 1) s’ha de registrar als registres que es detallen registres que es detallen 
a continuació i adreçar-la per correu intern al Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General de 
Recursos Humans (Travessera de les Corts, 319-321, Barcelona): 
 

Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. Diputació, 355, 08009 
Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, c. Vista Alegre, 5, 17004 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, ctra. de la Sanson, s/n, 08980 
Sant Feliu de Llobregat. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, av. Països Catalans, 169-171, Sector els 
Trullols, 08240 Manresa. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, polígon Les Gavarres, Plaça 
Frederic Escofet i Alsina s/n, 43006 Tarragona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, ctra. de Santa Coloma de 
Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, av. Guillem Graell, s/n, 25700 
la Seu d'Urgell. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, 38, 25008 Lleida. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, c. de l'Olivar, 6, 08400 
Granollers. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Via Laietana, 14, 
08003 Barcelona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Gran Via de Jaume I, 
9, entresòl, 17001 Girona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 
1r, 25003 Lleida. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, c. Sant Francesc, 
3, 43003 Tarragona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, c. 
Montcada, 23, 43500 Tortosa. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, c. de 
l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Alt Pirineu i Aran, ctra. C-13, 
km 90,2, 25630 Talarn. 
 
O en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
7.- Mitjans d’acreditació 
 
Constarà dos exercicis obligatoris de caràcter selectiu i eliminatoris.  
 
7.1 Aptitud física  

El  primer exercici consistirà en la realització dels exercicis físics que s'especifiquen en l'annex 2. 
Per a la realització d’aquest exercici, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. 
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts, segons els barems establerts en l'annex 2. 
Per superar aquest exercici s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. La persona aspirant que 
no assoleixi alguna de les marques mínimes a qualsevol dels exercicis físics restarà exclosa del procés 
selectiu. 
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7.2 Test psicotècnic i entrevista  

El segon exercici consistirà en la realització de tests psicotècnics orientats a avaluar l'adequació de les 
característiques de la persona candidata en relació amb les funcions atribuïdes a l’àrea de Brigada Mòbil. 
Per tal de contrastar els resultats de l’exercici psicotècnic, es podrà realitzar una entrevista a la totalitat o 
a algunes de les persones aspirants. 
 

 
8. Selecció dels aspirants més idonis  
 
S’escolliran els aspirants més idonis per ocupar els llocs de treball de l’àrea de Brigada Mòbil tenint en 
compte  la puntuació obtinguda en el primer exercici. Els possibles empats que es puguin produir entre els 
aspirants seran dirimits, en primer lloc, segons la data d'ingrés en la categoria de caporal/a del cos de 
mossos d'esquadra, i en segon lloc, pel número d’ordre obtingut en el procés selectiu d’accés a la categoria 
de caporal/a. 
 
 
9. Cursos d’especialització 
 
Les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar un lloc de l’especialitat 
d’ordre públic hauran de realitzar els cursos d’especialització següents: 

a) El curs bàsic d'ordre públic de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
d’una durada estimada entre 240 hores i 300 hores. 

b) El Curs de tècniques d'intervenció policial en ordre públic de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, d’una durada estimada entre 240 hores i 300 hores. 

Les persones aspirants gaudiran de llicència per estudis mentre estiguin realitzant aquests cursos 
d’especialització. 

Quedaran exemptes de realitzar els cursos d'especialització aquelles persones concursants que acreditin, 
mitjançant la corresponent certificació, haver superat amb anterioritat un curs d'igual o similar contingut 
teòric, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o aportin una certificació d'homologació 
expedida pel mateix Institut. 

L’òrgan avaluador determinarà els cursos que eximeixen de realitzar els cursos d'especialització. 

La realització dels cursos d'especialització no donarà dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó de 
serveis. 

Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin definitivament la condició 
d'alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb el que estableixen l'article 5.1.b), 
5.1.c) i 5.1.d) del Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de 
l'Escola de Policia de Catalunya. 

El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d'informar de la pèrdua de la condició 
d'alumne/a a l’òrgan avaluador, la qual proposarà l'exclusió de la persona aspirant. 

Qualificació: l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant una valoració continuada de 
l'aprofitament global del curs, acreditarà l'aptitud o no aptitud de les persones aspirants qualificant-les com a 
aptes o no aptes i sotmetrà a l’òrgan avaluador les seves avaluacions. Per poder superar aquests cursos les 
persones aspirants han d'obtenir la qualificació d'apte/a. 

 
10. Període de pràctiques 
 
Les persones aspirants que superin el curs o els cursos d’especialització passaran a realitzar el període de 
pràctiques en el lloc de treball de l’especialitat corresponent, d’una durada mínima de 120 hores. 
A aquests efectes, seran adscrites de forma provisional o en comissió de serveis als corresponents llocs de 
treball assignats. 
La qualificació d’aquest període serà d’apte/a o no apte/a i per poder superar-lo cal obtenir la qualificació 
d’apte/a. 
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11.Òrgan Avaluador 
 
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació el componen persones adscrites a la Subdirecció General de 
Recursos Humans, a la Comissaria General de Planificació i Organització i a la Comissaria General 
Territorial.  
 
 
12. Adscripció provisional als llocs de treball  
 
D’acord amb els articles 20 i 21 del 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, el Director general de Policia adscriurà en comissió 
de servei o en adscripció provisional les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat més 
idònies per ocupar els llocs de treball oferts en aquest procés.  
 
 
Barcelona, 15 de gener de 2008. 
 
 
 
 
 
 
Emili Quevedo i Malo 
Cap de la Comissaria General  de Planificació i Organització 
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ANNEX 1 
 
 
Sol·licitud de participació en el procés de selecció interna per ocupar, de forma provisional, 
llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
1 Denominació dels llocs de treball a ocupar provisionalment  

         

 

Àrea de Brigada Mòbil       Categoria :   caporal/a  

 
 
2 Dades de la persona sol·licitant 
 
Cognoms i nom     TIP              NIF 
 

 
 

 

Adreça 

 

 
 

 

Telèfon mòbil  
 

 

 
 

 
 

 

 
SOL·LICITO ésser admès/sa en el procés de selecció interna per ocupar, provisionalment, 
llocs de treball  de la categoria a dalt ressenyada, i DECLARO que són certes totes i 
cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions 
exigides per ocupar provisionalment els llocs de treball sol·licitats. 
 
 

Localitat i data      Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ GENERAL DE LA  POLICIA         Doc. núm. 1 
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Annex 2 

EXERCICIS FÍSICS 

A) Descripció dels exercicis 

1. Tracció general. 
La persona aspirant es posarà un cinturó de musculació i es col·locarà sobre les marques de la plataforma 
amb posició totalment dreta, braços estesos al llarg del cos i peus junts. 
Es prendran les mesures de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. Un cop regulada l'altura de la 
cadena, la persona aspirant agafarà la barra amb els palmells dirigits cap a ella. Flexionarà els genolls, 
deixant la barra recolzada a la part superior de les cames. 
Al senyal del testador traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a 
fer la màxima força possible. A la indicació del testador finalitzarà l'exercici. 
Valoració: Es faran dos intents, no consecutius, i s'anotarà el nombre màxim de quilos que hagi aconseguit 
en el millor d'ambdós. La persona aspirant esperarà el temps que marqui el testador per fer el segon intent. 
Si aquests dos intents són nuls, l'exercici serà també nul. 
Normes. 
a) La força haurà de ser progressiva i sense brusquedat. 
b) Durant l'execució de l'exercici, el cos no podrà moure's en cap eix que no sigui el vertical. 
c) Les mans hauran de fer contacte directe amb la barra. 
d) S'ha de mantenir constant la força màxima durant un mínim de dos segons. 
Aquest exercici tindrà un valor del 45% sobre la puntuació total. 
 
2. Llançament de pilota medicinal. 
La persona aspirant ha de llençar, a dues mans i cap endavant, una pilota medicinal de cinc quilos tan lluny 
com pugui. 
La persona aspirant ha de col·locar-se darrere de la línia que marca el punt de zero metres, amb els dos 
peus a terra i a la mateixa alçada, amb la pilota agafada amb les dues mans i situada darrere del cap. Des 
d'aquesta posició i sense aixecar els peus de terra, farà un llançament cap endavant tan lluny com li sigui 
possible. Un cop realitzat el llançament es poden moure els peus de terra, però en cap moment no es podrà 
trepitjar o superar la línia de sortida de l’exercici. 
Valoració: Es podran realitzar dos intents no consecutius, i és valorarà el millor registre. 
Normes. 
a) El llançament es mesurarà des de la línia de sortida i fins al primer contacte de la pilota amb el terra. 
b) Es considerarà intent nul aquell que no s'ajusti als paràmetres que descriuen l’exercici. 
Aquest exercici tindrà un valor del 20% sobre la puntuació total. 
 
3. Prova de velocitat. 
Al senyal de sortida, hauran de carregar-se el sac de 20 quilos darrere del cap, per sobre de la línia de les 
espatlles, i córrer tan ràpid com puguin cap a la línia d'arribada, situada a 50 metres. 
Valoració: Es podran realitzar dos intents no consecutius, i es valorarà el millor registre. 
Normes. 
Es considerarà com a intent nul: 
a) Trepitjar la línia de sortida abans del senyal. 
b) Sortir abans del senyal. 
c) Començar a córrer sense haver carregat correctament el sac. 
d) Deixar anar el sac fora de la zona destinada a tal efecte. 
e) No tornar el sac a la zona de sortida. 
Aquest exercici tindrà un valor del 20% sobre la puntuació total. 
 
4. Cursa de llançadora (course navette). 
La persona aspirant se situarà darrere d'una línia per començar una cursa fins arribar a trepitjar la línia 
situada a la banda contrària (a 20 metres) i esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta 
situació es repetirà durant tot l'exercici. 
L’exercici finalitzarà quan no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. Es 
retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d'on va iniciar l'exercici i lliurarà la targeta al testador. 
Valoració: Es registrarà el número de l'últim palier anunciat. Es realitzarà un únic intent. 
Normes. 
a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 metres. 
b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortirà després d'aquest. 
c) En el canvi de sentit no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.  
Aquest exercici tindrà un valor del 15% sobre la puntuació total. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de la Policia 

 7

 
B) Barems dels exercicis d'aptitud física. 
P = puntuació; CL = cursa de llançadora, en paliers; VE = velocitat, en segons; PM = llançament pilota 
medicinal, en metres; TG = tracció general, en quilos; E = Exclusió. 
 
 

1.  Homes 
P CL VE PM TG 

E < 3 > 15,24 < 2,60 < 95 

0 3-3,5 15,24-11,43 2,60-4,49 95-159 

1 4-4,5 11,42-11,12 4,50-4,99 160-179 

2 5-5,5 11,11-10,84 5,00-5,39 180-199 

3 6-6,5 10,83-10,49 5,40-5,89 200-229 

4 7-7,5 10,48-10,14 5,90-6,29 230-259 

5 8-8,5 10,13-9,80 6,30-6,79 260-289 

6 9 9,79-9,45 6,80-7,29 290-319 

7 9,5 9,44-9,11 7,30-7,79 320-349 

8 10 9,10-8,76 7,80-8,39 350-379 

9 10,5 8,75-8,25 8,40-8,79 380-409 

10 ≥ 11 ≤ 8,24 ≥ 8,80 ≥ 410 
 
 
 

2. Dones 
P CL VE PM TG 

E < 3 > 15,24 < 2,60 < 95 

1 3 15,24-14,85 2,60-2,99 95-104 

2 3,5 14,84-14,45 3,00-3,39 105-124 

3 4-4,5 14,44-14,05 3,40-3,79 125-144 

4 5-5,5 14,04-13,65 3,80-4,19 145-164 

5 6-6,5 13,64-13,25 4,20-4,59 165-184 

6 7 13,24-12,85 4,60-4,99 185-204 

7 7,5 12,84-12,45 5,00-5,39 205-224 

8 8 12,44-12,05 5,40-5,79 225-244 

9 8,5 12,04-11,65 5,80-6,19 245-264 

10 ≥ 9 ≤ 11,64 ≥ 6,20 ≥ 265 
 
 


