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1.-Objectiu general  
La finalitat d’aquest procés és establir un llistat d’agents idonis per cobrir els llocs que 
puguin quedar vacants a la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure 
designació, de llocs de treball a l'Àrea d'Escortes de l’especialitat de protecció especial 
de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra. 
Aquest procés 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 de mosso/a, de la família de seguretat ciutadana, 
especialitat de protecció especial, nivell 3, a Sabadell.  
Els llocs oferts són els especificats a la convocatòria per a la provisió, pel sistema de 
lliure designació, de llocs de treball a l'Àrea d'Escortes de l’especialitat de protecció 
especial de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (Resolució 
IRP/2674/2008, de 26 d’agost, publicada al DOGC núm. 5207, de 2.9.2008). 
 

 
3. Persones participants 
Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que no compleixin 
els requisits per participar a la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure 
designació, de llocs de treball a l'Àrea d'Escortes de l’especialitat de protecció especial 
de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra, i que  reuneixin els 
requisits que s’indiquen a l’apartat 4. 
 
4. Requisits de les persones interessades 
 

a) Les persones funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, han de trobar-se en situació de servei 
actiu.  

b) Els/les funcionaris/àries en pràctiques no poden participar en aquest procés. 

c) 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.  
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.  

 

 
PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER CONSTITUIR UN LLISTAT 
PER SER ASSIGNATS, DE FORMA PROVISIONAL, A LLOCS DE TREBALL DEL COS DE 

MOSSOS D’ESQUADRA DE L’ÀREA D’ESCORTES 
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5. Sol·licituds de participació i període de presentació  
Les persones interessades a participar en aquest procés han de presentar la petició de 
participació de l’annex 1 d’aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-
PGME (Oferiments - DPQOP /Àrea d’Escortes). 

 

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 3 de setembre de 2008 i 
finalitza el dia 20 de setembre de 2008. 
Transcorregut el termini previst 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, segons l’annex 1, s’ha de presentar a qualsevol dels 
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, pl. 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 del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a Girona, c. Sèquia, 11, entresol, 17001 Girona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a Lleida, c. Vallcalent, 1, 25006 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 del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a la Catalunya Central, c. Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a l’Alt Pirineu i Aran, c. Comtat d’Urgell, 10, La Seu d’Urgell. 
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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 
Es tindran en compte els mitjans de reconeixement i identificació de les competències 
necessàries pel desenvolupament de les funcions dels llocs de treball i per acreditar-
les realitzaran tests psicotècnics, una entrevista, una avaluació de les capacitats 
físiques que es descriuen a l'annex 2 i un curs d’especialització, a càrrec dels tècnics 
assessors que determini el director general de la Policia. 
 
7.1 Cursos d’especialització 
Les persones funcionàries hauran de realitzar els cursos següents: 
7.5.1 El curs bàsic d'ordre públic organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, amb una durada estimada d'entre 240 hores i 300 hores. 
7.5.2 El curs bàsic d'escortes organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya amb una durada estimada d’entre 275 hores i 325 hores. 
Quedaran exemptes de realitzar aquest curs o cursos d'especialització aquelles 
persones candidates que acreditin, mitjançant la corresponent certificació, haver-ne 
superat amb anterioritat un d'igual o similar contingut teòric impartit per l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya o que aportin una certificació d'homologació expedida 
pel mateix Institut. 
Durant la realització del curs o cursos, les persones funcionàries gaudiran de llicència 
per estudis. La realització del curs o cursos no donarà dret als participants a percebre 
cap tipus d'indemnització per raó de serveis. 
 
8. Òrgan Avaluador 
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació el componen membres de la Subdirecció 
General de Recursos Humans, de la Comissaria General de Planificació i Organització 
i de la Comissaria General de Recursos Operatius. 
 
9. 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 la 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 de l’Àrea d’Escortes.  
 
Les persones que no acreditin tenir el curs bàsic d’ordre públic, l’hauran de realitzar 
una vegada hagin estat adscrites al lloc de treball de l’Àrea d’Escortes. 
 
Barcelona,  3 de setembre de 2008 
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ANNEX 1 
 
 
Petició de participació en el procés de sol·licitud de persones voluntàries per 
constituir un llistat per ser assignats de forma provisional a llocs de treball del 
cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
 
1 Denominació dels llocs de treball a cobrir provisionalment  

         

Àrea d’Escortes              Categoria: Mosso/a  

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

 

 

Adreça 

 

 

Telèfon mòbil  
 

 
 

 

 
SOL·LICITO ésser admès/sa en el procés per constituir un llistat de persones 
voluntàries per ser assignades provisionalment a llocs de treball vacants de la 
categoria indicada, 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 
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ANNEX 2 
 
Exercicis físics   
Descripció dels exercicis 
.1  Circuit d'agilitat 
El seu objectiu és valorar l'agilitat.  
Descripció de l'exercici:  
a) La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb 
les cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus a terra.  
b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà 
de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal sobre un 
matalasset, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar per sobre d'un plint situat 
transversalment d'1 m d'alçada, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar una 
tanca d'atletisme (l'alçada de les tanques d'atletisme serà de 90 cm), que s'haurà de 
sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada, transportar sobre les 
espatlles un sac de 20 kg en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la línia 
d'arribada s'aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.  
Durant el desenvolupament de la prova:  
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.  
b) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar cap obstacle.  
c) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l'eix transversal del tronc.  
d) El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia 
marcada a terra. 
Valoració: es faran dos intents, no consecutius, i s'anotarà el millor temps d'ambdós. 
.2  10 x 5 
Objectiu: valorar la velocitat de desplaçament i l'agilitat. 
Descripció de l'exercici: 
a) La persona aspirant se situarà justament davant d'una de les dues línies paral·leles 
marcades al terra, a cinc metres de distància l'una de l'altra. 
b) Quan soni el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, haurà de córrer a la 
màxima velocitat cap a l'altra línia, traspassar-la, girar-se i córrer en el sentit contrari. 
c) Aquesta acció s'ha de repetir fins a completar cinc cicles d'anada i tornada, és a dir, 
un total de 50 m. 
d) Quan finalitzi el cinquè cicle i la persona aspirant trepitgi més enllà de la línia 
d'arribada, que serà la mateixa des de la qual ha iniciat la prova, el cronòmetre 
s'aturarà i registrarà el temps invertit. 
Normes: 
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar la prova. 
b) En el transcurs de la prova les línies hauran de ser sempre ultrapassades. 
Valoració: es faran dos intents no consecutius i s'anotarà el millor temps d'ambdós. 
.3  Abdominals en 30 segons 
Objectiu: valorar la força dinàmica del tronc. 
Descripció de l'exercici: 
a) La persona aspirant es col·locarà asseguda a terra amb les cames flexionades 90 
graus, els peus una mica separats i els dits de les mans entrellaçats darrera del clatell. 
b) Els peus estaran subjectats a terra. 
c) Després del senyal, la persona aspirant haurà d'intentar realitzar el major nombre 
possibles de vegades el cicle de flexió i extensió del maluc durant trenta segons, i 
haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la flexió, i el terra amb l'esquena, en 
l'extensió. 
Normes: 
a) Les cames hauran de mantenir-se flexionades 90 graus durant tota la prova. 
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b) Així mateix, els dits de les mans s'hauran de mantenir entrellaçats fins a 
l'acabament de l'exercici. 
Valoració: es farà un sol intent i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats 
durant els 30 segons de durada de l'exercici. 
.4  Cursa llançadora (course navette) 
Descripció de l'exercici: 
La persona aspirant es situarà darrera d'una línia per començar una cursa fins arribar 
a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m) i esperar a sentir un senyal 
sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot l'exercici. 
La prova 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. 
Normes: 
a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 m. 
b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir desprès del mateix. 
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.  
Valoració: es registrarà el número de l'últim palier anunciat. Es realitzarà un únic intent. 
.5. Adaptació al medi aquàtic 
Aquest exercici es desenvoluparà en dues parts: 
Primera part, manteniment a la superfície: 
La persona aspirant ha de romandre flotant dins l'aigua sense variar la seva posició, ni 
subjectar-se enlloc. Ha d'agafar amb la seva mà esquerra o dreta un pes d'un kg. 
Aquest pes en cap moment haurà de tocar l'aigua, en un temps d'un minut. 
La persona aspirant ha de mantenir-se flotant dins l'aigua un mínim d'un minut. 
Segona part, exercici de velocitat: 
La persona aspirant ha de nedar en l'estil lliure una distància de 50 metres al més 
ràpid possible. 
La persona aspirant no ha d'ultrapassar el temps màxim de 50 segons.  
Valoració: es farà un sol intent i s’haurà de superar les dues parts de l'exercici.  
 
 


