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RESOLUCIÓ
IRP/135/2008, de 18 de gener, de convocatòria de proves selectives pel sistema 
de concurs oposició per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat per als membres d’altres forces i cossos de seguretat 
*p¿o0"fg"tgikuvtg"fg"nc"eqpxqecv”tkc"6812312:+0

Atès el que preveuen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra, i el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció 
de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Cvflu"nÓCeqtf"IQX134714229."fg"52"fÓqevwdtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"nÓqhgtvc"r¿dnkec"
d’ocupació de places del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya 
per l’any 2008;

De conformitat amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com l’article 1.h) 
de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de delegació de funcions del 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del 
Departament,

RESOLC:

Article 1
Es convoquen, pel sistema de concurs oposició, proves selectives per cobrir 237 

places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra 
*p¿o0"fg"tgikuvtg"fg"nc"eqpxqecv”tkc"6812312:+"fÓceqtf"cod"ngu"dcugu"k"ngu"gurgekÝ-
ecekqpu"swg"Ýiwtgp"cnu"cppgzqu"fÓcswguvc"Tguqnwek„0

Article 2
Les funcions que han de realitzar les persones aspirants que siguin nomenades són 

ngu"cvtkdw•fgu"cnu"oquuqu"fÓguswcftc"rgt"nc"Nngk"3213;;6."fÓ33"fg"lwnkqn."fg"nc"rqnkekc"
de la Generalitat-mossos d’esquadra, en els seus articles 12, 19.1.d) i 19.3.

Article 3
El procés de selecció constarà de la fase de concurs, de la d’oposició i d’un 

ewtu"fÓcfgswcek„."fg"ect§evgt"ugngevkw."c"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"
Catalunya.

Article 4
Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la 

via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."tgewtu"
de reposició davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, en el termini d’un mes, previst en l’article 117 de 
la Llei esmentada, o bé recurs contenciós administratiu, 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, davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el 
que preveu l’article 10 de l’esmentada Llei. Aquests terminis es comptaran a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 18 de gener de 2008

P. D. (Resolució IRP/ 4181/2006, DOGC de 21.12.2006)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
1.1 Es convoquen proves selectives per cobrir 237 places de la categoria de 

mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra.
1.2 L’àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el 

comprès per tot el territori de Catalunya.

—2 Participants
Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries de les forces 

i cossos de seguretat que depenen del Govern de l’Estat que estiguin destinades 
a Catalunya o que haguessin estat desplaçades a altres territoris de l’Estat com a 
conseqüència del desplegament del cos de mossos d’esquadra i que reuneixin els 
requisits que s’indiquen a la base 3 d’aquest annex.

—3 Requisits
3.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de 

complir els requisits següents:
a) Estar en situació d’actiu en els cossos de referència.
b) Tenir la nacionalitat espanyola.
c) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada esco-

lar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell 
superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació 
corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.

d) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 57.
g+" Pq"guvct"kpen”u"gp"ecr"ecwuc"fÓgzenwuk„"oflfkec"fg"ngu"guvcdngtvgu"c"nÓcppgz"5"

de la present convocatòria.
f) Satisfer la taxa establerta a l’apartat 4.5 d’aquestes bases.
i+" Pq"jcxgt"guvcv"eqpfgopcv1cfc"rgt"ecr"fgnkevg"q."gp"ecu"fÓjcxgt/jq"guvcv."

tenir extingida la responsabilitat penal, i cancel·lats els antecedents penals, o ha-
ver demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de 
ngu"hwpekqpu"r¿dnkswgu."pk"guvct"ugrctcv1cfc"okvlcp›cpv"gzrgfkgpv"fkuekrnkpctk"fgn"
ugtxgk"fg"ecr"Cfokpkuvtcek„"r¿dnkec0"Ugt§"crnkecdng."vcpocvgkz."gn"dgpgÝek"fg"nc"
rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
fqewogpv"qÝekcn0

h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial decret 
772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors, o 
de la classe B1 de la legislació anterior a l’esmentat Reial decret.

i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
3.2 Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia de pre-

ugpvcek„"fg"uqnánkekvwfu."k"uÓjcp"fg"eqpvkpwct"eqornkpv"Ýpu"c"nc"fcvc"fg"nc"rtguc"fg"
possessió com a funcionari/ària de carrera.

—4 Uqnánkekvwfu
4.1 Llocs on obtenir els impresos de sol·licitud.
Els impresos de sol·licitud es troben a disposició de les persones interessades 

al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la Direcció 
General de la Policia, a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a 
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Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Catalunya Central, l’Alt Pirineu i Aran i les 
Terres de l’Ebre i a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra i a l’adreça 
d’internet següent: http://www.gencat.net/mossos.

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar al secretari 
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i s’han 
de formalitzar utilitzant el model normalitzat que es determina a l’annex 5 d’aquesta 
convocatòria.

4.2 Llocs on presentar les sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar als 

registres següents:
Registres del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 

Carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 

08029 Barcelona.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, 

Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Gran 

Via de Jaume I, 9, 17001 Girona.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís 

Companys, 1, 1r, 25003 Lleida.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, c. 

Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de 

l’Ebre, c. Montcada 23 43500 Tortosa.
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Cen-

vtcn."Jkuvqtkcfqt"Tcoqp"fÓCdcfcn"k"fg"Xkp{cnu."7"*GfkÝek"gn"Uwetg+"2:722"Xke0
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu 

k"Ctcp."evtc0"E/35."mo";2.4."47852"Vcnctp0
Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que esta-

bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
Gp"gn"ecu"swg"uÓqrvk"rgt"rtgugpvct"nc"uqnánkekvwf"gp"wpc"qÝekpc"fg"eqttgwu."gu"hct§"

en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada per la persona fun-
ekqp§tkc"fg"eqttgwu"cdcpu"fg"ugt"egtvkÝecfc0

4.3 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a 

partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
4.4 Documentació necessària.
Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini que estableix el punt 4.3 anterior, 

les persones aspirants han d’adjuntar:
c+" Fwgu"hqvqitcÝgu"gp"hqtocv"fg"ectpgv0
d+" Fwgu"hqvqe”rkgu"fgn"fqewogpv"pcekqpcn"fÓkfgpvkvcv0"Uk"gn"FPK"uÓjc"gzvtcxkcv"

o s’està renovant cal adjuntar-hi dues fotocòpies del resguard i dues fotocòpies del 
passaport o del permís de conduir.

c) Als efectes de l’exempció de la realització de la segona subprova de conei-
xements de llengua catalana establerta a la base 7.1.1.1.b), les persones aspirants 
hauran de presentar un dels documents següents:

1) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, 
si escau, del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, 
superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els 
v‡vqnu."fkrnqogu"k"egtvkÝecvu"gswkxcngpvu"cnu"egtvkÝecvu"fg"eqpgkzgogpvu"fg"ecvcn§"fg"
nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn‡vkec"Nkpi¯‡uvkec"*FQIE"p¿o0"638:."fg"80904226+0
4+"EgtvkÝecek„"fgn1fg"nc"ugetgvctk1§tkc"igpgtcn"fgn"fgrctvcogpv"eqttgurqpgpv."q"fg"

l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció 
per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat 
nc"rgtuqpc"curktcpv"k"cod"kpfkecek„"fgn"p¿ogtq"fg"tgikuvtg"fg"nc"eqpxqecv”tkc."gn"
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pkxgnn"fg"eqpgkzgogpvu"fg"nc"nngpiwc"ecvcncpc"tgswgtkv"c"nc"eqpxqecv”tkc"k"nÓgurgekÝ-
cació que ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats 
i resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació no serà 
necessària l’acreditació documental esmentada.

3) Pel que fa a les persones aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell 
q"uwrgtkqt"gp"cnvtgu"rtqeguuqu"fg"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"fg"nÓcp{"4229."egtvkÝecv"
de l’òrgan convocant o l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa 
el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en 
gn"swcn"jcp"rctvkekrcv."nÓcp{"fg"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"fg"nc"eqpxqecv”tkc."gn"pkxgnn"
fg"eqpgkzgogpvu"fg"nc"nngpiwc"ecvcncpc"tgswgtkv"c"nc"eqpxqecv”tkc"k"nÓgurgekÝecek„"
que han superat la prova. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i 
resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, no serà 
necessària l’acreditació documental esmentada.

En tots els casos, la persona aspirant ho haurà d’indicar expressament a la sol-
licitud, d’acord amb el que assenyala l’apartat 4.6.c) d’aquestes bases.

d) Acreditació d’estar en servei actiu i amb destinació actual o anterior a Catalunya, 
d’acord amb el que estableix la base 2.
Cswguvc"cetgfkvcek„"nÓjc"fg"egtvkÝect"nÓ”ticp"eqorgvgpv"fg"nc"wpkvcv"qti§pkec"c"

la que pertany del cos policial corresponent.
e) Una fotocòpia de la targeta d’identitat professional.
f) Document d’al·legació de mèrits, degudament emplenat i signat.
g) Fotocòpia confrontada del títol de graduat/ada en educació secundària, de 

graduat/ada escolar, formació professional de primer grau o un altre equivalent o 
superior.

h) Fotocòpia confrontada del permís de conduir vehicles de la classe B segons 
l’actual Reial decret 772/1997, de 30 de maig, o de la classe B1 de la legislació 
anterior.

i) Amb caràcter general, en el cas que la persona aspirant sigui membre d’una 
família nombrosa de categoria general o especial, i als efectes de gaudir de les 
dqpkÝecekqpu"fg"nc"vczc"rtgxkuvgu"c"nÓctvkeng"5606"fg"nc"Nngk"3713;;9."fg"46"fg"fgugo-
dtg."fg"vczgu"k"rtgwu"r¿dnkeu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."ecn"cflwpvct"hqvqe”rkc"
confrontada del carnet vigent de família nombrosa.

4.5 Taxa.
4.5.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus 

r¿dnkeu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."rgt"kpuetkwtgÓu"c"nc"eqpxqecv”tkc"ngu"rgtuqpgu"
aspirants han de satisfer la taxa de 33,05 euros. Les persones que siguin membres 
fg"hco‡nkgu"pqodtqugu"fg"ecvgiqtkc"igpgtcn"icwfktcp"fÓwpc"dqpkÝecek„"fgn"52'"
de l’import de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 23,14 euros i les 
persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran 
fÓwpc"dqpkÝecek„"fgn"72'"fg"nc"vczc"rgt"nc"swcn"equc"jcwtcp"fg"ucvkuhgt"nc"vczc"fg"38.75"
euros. L’acreditació documental d’aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de 
conformitat amb el que estableix la base 4.4.i), dins el termini de presentació de sol-
licituds a que fa referència la base 4.3 i sens perjudici del que estableix la base 5.2.
60704" Gn"rcicogpv"uÓjc"fÓghgevwct"gp"swcnugxqn"fg"ngu"qÝekpgu"fg"nc"Eckzc"fg"

Ecvcnwp{c."okvlcp›cpv"kpitfiu"gp"eckzc"q"dfi"rgt"ikt"rquvcn"q"vgngit§Ýe"q"vtcpuhgtflpekc"
dcpe§tkc."cn"eqorvg"eqttgpv"p¿o0"272203302424923266."ÐIgpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0"
Ceefiu"c"equuqu"fg"hwpekqpctku0Ñ"Swcp"gn"rcicogpv"uÓghgevw•"rgt"ikt"rquvcn"q"vgngit§Ýe"
o transferència bancària, cal que com a nom del remitent hi consti el de la persona 
curktcpv"ocvgkzc"k"gn"p¿ogtq"fg"tgikuvtg"fg"nc"eqpxqecv”tkc"6812312:."nc"swcn"jcwt§"
d’adjuntar a la instància una fotocòpia del resguard de la imposició.
C"nc"uqnánkekvwf"jc"fg"Ýiwtct"gn"ugignn"fg"nc"Eckzc"fg"Ecvcnwp{c"c"nÓcrctvcv"tgugtxcv"

a l’entitat bancària, el qual acreditarà l’abonament de la taxa corresponent. La seva 
mancança determinarà l’exclusió de la persona aspirant.

4.5.3 El pagament a la Caixa de Catalunya no substituirà en cap cas el tràmit de 
presentació de la sol·licitud davant l’Administració, dins el termini i en la forma 
que preveuen les bases 4.2 i 4.3 d’aquest annex.
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4.5.4 La manca de pagament, el pagament incomplet o la no-acreditació docu-
ogpvcn"c"ghgevgu"fg"nÓgzgorek„"q"nc"dqpkÝecek„"fg"nc"vczc."fgvgtokpct§"nÓgzenwuk„"
de la persona aspirant del procés selectiu.
60707" Pq"ugt§"rtqegfgpv"nc"fgxqnwek„"fg"nc"vczc"gp"gnu"uwr”ukvu"fÓgzenwuk„"fg"ngu"

proves selectives per causa imputable a la persona interessada.
4.6 Instruccions per emplenar les sol·licituds.
Per emplenar la sol·licitud les persones aspirants han de tenir en compte les ins-

vtweekqpu"swg"Ýiwtgp"cn"tgxgtu"fg"nÓkortflu"k."c"ofiu"c"ofiu."gn"ugi¯gpv<
a) A l’apartat Dades de la convocatòria es faran constar:
P¿ogtq"fg"tgikuvtg<"6812312:0
Escala: bàsica.
Categoria: mosso/a.
Sistema d’accés: lliure.
b) Cal emplenar totes les dades de l’apartat Dades de la persona sol·licitant.
c) Es farà constar el nivell de coneixements de llengua catalana que posseeix 

nc"rgtuqpc"curktcpv."k"uÓgurgekÝect§"gn"fqewogpv"cetgfkvcvkw"swg"uÓcflwpvc"c"nc"uqn/
licitud d’acord amb la base 4.4.c).
f+" C"nÓcrctvcv"fg<"ÐDqpkÝecekqpu"fg"nc"vczcÑ<"gp"gn"ecu"swg"nc"rgtuqpc"curktcpv"ukiwk"

membre d’una família nombrosa de categoria general o especial ho ha de fer constar 
i haurà d’adjuntar el document acreditatiu a que fa referència la base 4.4.i).

e) En el moment d’efectuar l’abonament de la taxa a la Caixa de Catalunya, als 
gr‡itchu"ÐP¿o0"fg"eqorvg"eqttgpvÑ"k"ÐKorqtv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„Ñ."fgn"oqfgn"
pqtocnkv¦cv."ecn"swg"jk"Ýiwtkp"gn"p¿ogtq"fg"eqorvg"k"nÓkorqtv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„"
a què fa referència la base 4.5 d’aquest annex.

f) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona aspirant.
g) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Interior, Re-

lacions Institucionals i Participació.

—5 Admissió de les persones aspirants
703" Cdcpu"fgn"vgtokpk"fÓwp"ogu"c"eqorvct"fg"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"

presentació de sol·licituds, el secretari general del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació aprovarà mitjançant resolució la llista provisional de 
persones admeses i excloses i la llista provisional d’exemptes de realitzar la prova 
de coneixements de llengua catalana. La resolució esmentada es publicarà al DOGC 
k"kpfkect§"gnu"nnqeu"qp"uÓgzrqugp"ngu"nnkuvgu"eqorngvgu"k"egtvkÝecfgu"fg"ngu"rgtuqpgu"
aspirants admeses i de les excloses i dels motius d’exclusió i la llista de les exemptes 
de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana.

5.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar pos-
sibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir 
en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la 
documentació requerida per la convocatòria.

En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d’aquest termini 
els defectes que se’ls imputa, o no adjuntin la documentació preceptiva que n’hagi 
motivat l’exclusió, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.
Gp"swcnugxqn"ecu."k"c"Ý"fÓgxkvct"gttqtu"k."gp"ecu"fg"rtqfwkt/ugÓp."fg"rquukdknkvct"nc"

seva esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones participants com-
rtqxctcp"hghcgpvogpv."pq"pqofiu"swg"pq"Ýiwtgp"c"nc"nnkuvc"fÓgzenqugu."ukp„"swg."c"
ofiu."gnu"ugwu"pqou"Ýiwtgp"c"nc"nnkuvc"fÓcfogugu0

5.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la 
Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"cpvgtkqt."gu"hctcp"r¿dnkswgu."okvlcp›cpv"tguqnwek„"fgn"ugetgvctk"
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i pel mateix 
rtqegfkogpv."ngu"nnkuvgu"fgÝpkvkxgu"fg"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"cfogugu"k"gzenqugu"k"fg"
les exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de 
la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova i de l’ordre d’actuació de 
les persones aspirants i els llocs on s’exposaran les esmentades llistes.
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5.4 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."cod"nc"rwdnkecek„"fg"ngu"tguqnwekqpu"guogpvcfgu"cn"FQIE"k"
l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiquin en aquestes, es 
eqpukfgtct§"tgcnkv¦cfc"nc"pqvkÝecek„"qrqtvwpc"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"k"uÓkpkekctcp"
els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol 
moment.

—6 Tribunal
6.1 El tribunal qualificador de les proves, el componen els membres se-

güents:
Titulars:
1 Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la 

Policia.
2 Subdirector/a Operatiu de la Policia.
3 Subdirector/a general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Depar-

tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
6" Uwdfktgevqt1c"igpgtcn"fg"Hqtocek„"fg"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"

Catalunya.
5 Cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Poli-

cia.
6 Cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General de la Poli-

cia.
7 Cap del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Direcció General 

de la Policia.
Suplents:
3" Ecr"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
2 Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institu-

cionals i Participació.
5" Ecr"fg"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
6" Ecr"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
7" Nnw‡u"Kugtp"k"Dgtpcv."hwpekqpctk"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
6 Cap de Secció d’Avaluació Psicològica del Servei d’Avaluació i Orientació 

Psicològica de la Direcció General de la Policia.
7 Coordinadora de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius.
Actuarà com a president/a el subdirector/a general de Recursos Humans de la 

Direcció General de la Policia i, en la seva absència, com a president/a suplent, el 
Subdirector/a Operatiu de la Policia.

Formarà part del tribunal una persona representant de l’òrgan competent en 
matèria de normalització lingüística en qualitat d’assessor/a, que actuarà amb veu 
però sense vot.

6.2 El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim, 
de cinc dels seus membres.

6.3 El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació d’asses-
sors especialistes perquè col·laborin en l’execució de les proves. Per l’execució de 
proves que s’hagin de realitzar per persones assessores especialistes caldrà només la 
presència d’un membre del tribunal, designat prèviament per aquest, per assegurar 
la correcta realització i traslladar al tribunal els resultats de les proves.

La segona prova, a què fa referència la base 7.1.1.3, es durà a terme pel personal 
designat pel tribunal com a assessor especialista, d’entre les persones funcionàries 
del cos de mossos d’esquadra que exerceixen funcions de selecció del cos esmentat 
i els psicòlegs del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
806" Gn"vtkdwpcn."uk"jq"eqpukfgtc"qrqtv¿."rqft§"fguegpvtcnkv¦ct"nc"tgcnkv¦cek„"

d’alguna de les proves.
6.5 El tribunal té la categoria quarta de les que estableix el Decret 337/1988, de 
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17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de servei de la 
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"ngu"eqttgurqpgpvu"oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu0

6.6 L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que 
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0

6.7 El tribunal ha d’elegir d’entre els seus vocals un/a secretari/ària.
6.8 De totes les sessions del tribunal se n’estendrà l’acta corresponent.
6.9 El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones candidates 

per tal d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació 
aportada per les persones interessades, quan ho consideri convenient.

6.10 L’ordre d’actuació de les persones aspirants en les proves s’iniciarà per la 
primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra “E”, de 
eqphqtokvcv"cod"gn"uqtvgki"r¿dnke"tgcnkv¦cv"gn"fkc"35"fg"fgugodtg"fg"4229"*Tguqnwek„"
ICR159;714229."fg"36"fg"fgugodtg."FQIE"p¿o0"7256."fg"4303404229+0

6.11 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la Di-
recció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

—7 Rtqefiu"fg"ugngeek„"k"swcnkÝecekqpu
El procés de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició.
7.1 El procés de selecció constarà de les tres fases que a continuació es des-

criuen.
7.1.1 Primera fase: proves selectives, obligatòries i eliminatòries.
7.1.1.1 Primera prova. Constarà de dues subproves.
a) Primera subprova. Exercici de coneixements. Consistirà a respondre 50 

preguntes tipus test en relació amb el temari que s’adjunta a l’annex 4 d’aquesta 
Resolució, en el termini màxim d’1 hora. La puntuació d’aquesta prova serà entre 
0 i 10 punts. Per superar aquesta subprova s’haurà d’obtenir una puntuació mínima 
de 5 punts.

b) Segona subprova. Coneixements de llengua catalana.
Consta de dues parts:
Primera: consisteix en un exercici escrit en què s’avaluaran els coneixements 

pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes lin-
güístics.

Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions 
generals de comunicació.
Gn"vtkdwpcn"Ýzct§"gn"vgoru"rgt"tgcnkv¦ct"cswguvc"uwdrtqxc."swg"pq"rqft§"ugt"uwrgtkqt"

a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.
Nc"swcnkÝecek„"fÓcswguvc"uwdrtqxc"fiu"fÓcrvg1c"q"pq"crvg1c0
Restaran exemptes de realitzar aquesta subprova les persones aspirants que 

acreditin documentalment abans del seu inici estar en possessió del nivell intermedi 
de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d’acord 
cod"nÓQtftg"RTG144:14226."fg"43"fg"lwp{."uqdtg"gnu"v‡vqnu."fkrnqogu"k"egtvkÝecvu"
gswkxcngpvu"cnu"egtvkÝecvu"fg"eqpgkzgogpvu"fg"ecvcn§"fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn‡vkec"
Nkpi¯‡uvkec"*FQIE"p¿o0"638:."fg"80904226+0

També restaran exemptes de la realització de la subprova les persones aspirants 
que acreditin documentalment abans del seu inici que han participat i obtingut plaça 
en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria, o que hagin superat la 
rtqxc"guogpvcfc"gp"cnvtgu"rtqeguuqu"fg"nÓqhgtvc"r¿dnkec"fÓqewrcek„"fg"nÓcp{"42290

7.1.1.2 Comprovació de les causes d’exclusió mèdiques de l’annex 3.
La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de 

les exclusions mèdiques indicades a l’annex 3, comportarà un reconeixement mèdic. 
Gp"cswguv"uÓcrnkectcp"ngu"vflepkswgu"oflfkswgu"fÓ¿u"eqpxgpekqpcn"swg"gu"eqpukfgtkp"
oportunes, una analítica d’orina i les exploracions o proves complementàries que 
gnu"ogvigu."fgukipcvu"rgn"vtkdwpcn"swcnkÝecfqt."etgiwkp"qrqtvwpgu."gp"crnkecek„"fgn"



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:8442

rtgxkuv"gp"gn"rwpv"8050"Ecfc"wpc"fg"ngu"rtqxgu"c"tgcnkv¦ct"gu"hctcp"gp"wpc"¿pkec"etkfc"
en els dies i hores que es determinin.

Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de 
salut que se’ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.

El fet de no emplenar el qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat 
de les dades sol·licitades, comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant 
del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a 
l’annex 3, quedaran excloses del procés selectiu, la qual cosa es publicarà als llocs 
que s’indiquen a la base 7.9.2

7.1.1.3 Segona prova. Consistirà en la realització de tests psicotècnics orientats 
a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb 
les tasques a desenvolupar en el lloc de treball. Per tal de contrastar i ampliar els 
resultats de la prova psicotècnica, a la totalitat de les persones aspirants, se’ls farà 
una entrevista.
Nc"swcnkÝecek„"fg"nc"rtqxc"fiu"fÓcrvg1c"q"pq"crvg1c0
7.1.1.4 La durada de les proves la determinarà el tribunal de la convocatòria.
7.1.2 Segona fase: concurs.
Els mèrits s’hauran de fer constar en el document d’al·legació de mèrits i presentar-

lo juntament amb la sol·licitud per prendre part en la convocatòria. Tots els mèrits 
que facin valer les persones concursants s’hauran d’acreditar documentalment, 
perquè siguin tinguts en consideració, mitjançant la presentació d’originals o, si 
s’escau, de còpies compulsades. Els mèrits es valoraran en referència a la data de 
tancament del termini de presentació de sol·licituds. En la fase de concurs els mèrits 
gu"xcnqtctcp"Ýpu"c"37"rwpvu"gp"vqvcn."fÓceqtf"cod"gn"dctgo"ugi¯gpv<

7.1.2.1 Antiguitat.
Es valorarà a raó de 0,60 punts per any complert de servei en cossos policials, 

Ýpu"c"wp"o§zko"fg":"rwpvu0"Pq"gu"vkpftcp"gp"eqorvg"rgt‡qfgu"kphgtkqtu"c"3"cp{0"Ecn"
cetgfkvct/jq"cod"wp"egtvkÝecv"fg"ugtxgku"rtguvcvu0
9030404" Ewtuqu"q"egtvkÝecvu"fg"nngpiwc"ecvcncpc0
UÓcvqtict§"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"4"rwpvu."ugiqpu"gn"dctgo"ugi¯gpv<
c+" Gnu"ewtuqu"q"egtvkÝecvu"cetgfkvcvkwu"fgn"pkxgnn"fg"uwÝekflpekc"fg"ecvcn§"*E+"fg"nc"

Secretaria de Política Lingüística o equivalents es valoraran a raó d’1 punt.
d+" Gnu"ewtuqu"q"egtvkÝecvu"cetgfkvcvkwu"fgn"pkxgnn"uwrgtkqt"fg"ecvcn§"*F+"fg"nc"Ug-

cretaria de Política Lingüística o equivalents es valoraran a raó de 2 punts.
7.1.2.3 Titulacions acadèmiques.
UÓcvqtict§"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"7"rwpvu."ugiqpu"gn"dctgo"ugi¯gpv<
a) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 

A (grup A subgrup A1 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic 
fg"nÓgorngcv"r¿dnke+"gu"xcnqtct§"cod"5"rwpvu0

b) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del 
grup B (grup A subgrup A subgrup A2 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril) 
es valorarà amb 2 punts.

c) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del 
grup C (grup C subgrup C1 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril) es valorarà 
amb 1 punt.
Pq"gu"xcnqtctcp"ngu"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"fg"pkxgnn"kphgtkqt"swg"ukiwkp"pgegu-

sàries per assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguin com a mèrit.
La titulació acreditada per a l’accés a cossos del grup D (grup C subgrup C2 d’acord 

amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril) no es pot al·legar com a mèrit ni es valorarà.
7.1.3 Tercera fase. Curs d’adequació, de caràcter selectiu, a l’Institut de Seguretat 

R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c0
Passarà a aquesta fase, segons l’ordre de la puntuació obtinguda en la primera i 

segona fase, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el de 
les places objecte de la convocatòria.

Aquesta tercera fase consistirà en la superació d’un curs d’adequació, de caràcter 
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ugngevkw."c"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."fÓwpc"fwtcfc"pq"uwrgtkqt"
a sis setmanes.
Swgfctcp"gzenqugu"fgn"rtqefiu"ugngevkw"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"swg"rgtfkp."fgÝpk-

vkxcogpv."nc"eqpfkek„"fÓcnwopg1c"fg"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."
d’acord amb el que estableixen els articles 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.
Gn1Nc"fktgevqt1c"fg"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"jcwt§"fÓkphqtoct"

fg"nc"rfltfwc"fg"nc"eqpfkek„"fÓcnwopg1c"cn"vtkdwpcn"swcnkÝecfqt."gn"swcn"tguqnft§"
l’exclusió de la persona aspirant.
SwcnkÝecek„0"Nc"rwpvwcek„"fÓcswguvc"hcug"ugt§"gpvtg"2"k"42"rwpvu0"Rgt"uwrgtct"

aquesta fase la persona aspirant haurà d’obtenir un mínim de 10 punts.
7.2 Durant el curs d’adequació, de caràcter selectiu, les persones aspirants 

tindran la consideració de funcionaris/àries en pràctiques.
7.3 En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al 

nomenament de funcionari/ària de carrera, les persones aspirants podran ser sot-
meses a totes les proves mèdiques i/o psicotècniques que siguin necessàries per 
tal de comprovar-ne l’adequació al quadre d’exclusions mèdiques de l’annex 3. Si 
de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan 
responsable pot proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, 
l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu, cas en el qual correspon a l’òr-
gan competent per efectuar el nomenament d’adoptar la resolució procedent, que 
en cap cas no pot donar dret a indemnització.

7.4 D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, i 
el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, les persones aspirants, al llarg del procés 
selectiu, han de demostrar que estan degudament capacitades en el coneixement 
fg"ngu"fwgu"nngpi¯gu"qÝekcnu"c"Ecvcnwp{c0

7.5 Les persones aspirants podran ser requerides en qualsevol moment per les 
persones membres del tribunal per tal que acreditin la seva identitat.
908" Rgt"c"ecfcuewpc"fg"ngu"rtqxgu"gu"tgcnkv¦ct§"wpc"¿pkec"etkfc0"Ngu"rgtuqpgu"

aspirants que no compareguin a la crida del tribunal per al desenvolupament de les 
proves en el lloc, la data i l’hora assenyalada, seran excloses del procés selectiu.

7.7 Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves i a l’acte 
fg"eqortqxcek„"fg"ngu"ecwugu"fÓgzenwukqpu"oflfkswgu"rtqxg•fgu"fgn"FPK."rcuucrqtv."
permís de conduir o targeta d’identitat professional; la seva presentació podrà ser 
exigida pel tribunal en tot moment. La manca de presentació d’aquesta documentació 
determinarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

7.8 Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix 
la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria podrà acordar, en qualsevol 
moment del procés selectiu, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la 
seva exclusió i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents 
les inexactituds o falsedats comprovades, a l’efecte pertinent.

7.9 Inici de les proves.
7.9.1 La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà 

gp"nc"tguqnwek„"fg"rwdnkecek„"fg"ngu"nnkuvgu"fgÝpkvkxgu"fg"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"cf-
meses i excloses i de les exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana, prevista a la base 5.3 d’aquest annex.

7.9.2 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova, com també la 
data de comprovació de les causes d’exclusions mèdiques, seran determinats pel 
tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, al 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, als locals on hagi 
tingut lloc la prova anterior, a la Direcció General de la Policia, a les delegacions 
territorials del Govern i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal 
de facilitar-ne la màxima divulgació, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. 
Cod"cswguvc"rwdnkecek„"gu"eqpukfgtct§"tgcnkv¦cfc"nÓqrqtvwpc"pqvkÝecek„"c"ngu"rgtuqpgu"
interessades, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.
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—8 Llista de persones aspirants aprovades
Wpc"xgicfc"Ýpcnkv¦cfgu"ngu"vtgu"hcugu"fgn"rtqefiu"fg"ugngeek„."gu"hct§"r¿dnkec"nc"

llista, ordenada de major a menor puntuació, de les persones aspirants que l’hagin 
superat. Aquesta puntuació serà el resultat de la suma de la puntuació obtinguda 
en la primera fase més la puntuació obtinguda en la segona fase i la tercera fase 
corresponent al curs d’adequació, de caràcter selectiu, a l’Institut de Seguretat 
R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c0

—9 Nomenaments
En acabar el procés selectiu, les persones aspirants que l’hagin superat seran 

declarades aptes i la llista d’aquestes serà proposada pel tribunal al secretari general 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, als efectes del 
seu nomenament com a funcionaris/àries de carrera.

En cap cas no es podrà proposar el nomenament d’un nombre de persones aspi-
rants superior al de les places previstes a la convocatòria.

Les persones nomenades funcionaris/àries seran adscrites provisionalment als llocs 
vacants més propers a la localitat del domicili de residència actual dels aspirants.

—10 Recursos
3203" Eqpvtc"ngu"tguqnwekqpu"fgÝpkvkxgu"k"gnu"cevgu"fg"vt§okv"fgn"ugetgvctk"igpgtcn"

fgn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."uk"cswguvu"¿n-
tims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."rqvguvcvk-
vament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà 
fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"q"pqvkÝecek„."fcxcpv"gn"ugetgvctk"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 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 a 
rctvkt"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"q"pqvkÝecek„."fcxcpv"nc"Ucnc"Eqpvgpekquc"
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que 
preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
3204" Eqpvtc"ngu"tguqnwekqpu"fgÝpkvkxgu"k"gnu"cevgu"fg"vt§okv"fgn"vtkdwpcn."uk"cswguvu"

¿nvkou"fgekfgkzgp"fktgevcogpv"q"kpfktgevcogpv"gn"hqpu"fg"nÓcuuworvg."fgvgtokpgp"nc"
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interpo-
sar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
pqvkÝecek„."tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"gn"ugetgvctk"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."
Relacions Institucionals i Participació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX 2

Consulta d’informació

Gu"rqv"qdvgpkt"kphqtocek„"uqdtg"cswguvc"eqpxqecv”tkc"hgpv"¿u"fgnu"vgnflhqpu"fÓcvgpek„"
ciutadana: 012 per a trucades de Catalunya i 902.40.00.12 per a trucades de fora 
de Catalunya.

Igualment, la persona aspirant pot obtenir informació i consultar la seva situació 
en el procés de selecció (llistes de persones admeses i excloses, lloc, data i hora i 
resultats de les proves) a través de l’adreça d’Internet http://www.gencat.net/mossos, 
o del correu electrònic: mossos@gencat.net.
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Pq"qduvcpv"ckz”."nÓ¿pkec"kphqtocek„"x§nkfc"ugt§"nÓgzrqucfc"gp"ngu"cftgegu"kpfkecfgu"
a les bases 4.1, 4.2 i 7.9.2 d’aquesta Resolució.

ANNEX 3

Causes d’exclusió mèdica

I. Antropometria
30" Nc"fkpcoqogvtkc."cod"nÓguvgp”ogvtg"fg"Dnqm."kphgtkqt"c"ngu"52"fkxkukqpu"gp"

la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i 
inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, 
pel que fa a les dones.

2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els 
homes i als 3 litres en les dones.

II. Malalties, lesions i defectes físics
1. Aparell circulatori.
303" KpuwÝekflpekc"ectf‡cec"gp"vqvgu"ngu"ugxgu"rquukdngu"ocpkhguvcekqpu."kpfgrgp-

dentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
307" KpuwÝekflpekc"eqtqp§tkc0
1.6 Pericarditis activa o residual.
309" KpuwÝekflpekc"ctvgtkcn"rgtkhfltkec0
30:" KpuwÝekflpekc"xgpquc"rgtkhfltkec0
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial no controlada.
2. Aparell respiratori.
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 

respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax.
3. Aparell genitourinari.
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
505" Pghtqrcvkgu"fg"swcnugxqn"gvkqnqikc0"KpuwÝekflpekc"tgpcn0"Jkftqpghtquk0
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.
4. Aparell digestiu.
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies 

biliars, el pàncreas exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 

l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
608" Ocncnvkc"kpÞcocv”tkc"et”pkec"kpvguvkpcn"k"u‡pftqog"fg"ocnc"cduqtek„0
4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents.
5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici 

de la funció policial.
6. Aparell locomotor.
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure 

moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de 
les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
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804" Swcnugxqn"cnvtg"rtqefiu"fg"nÓcrctgnn"nqeqoqvqt"swg"c"lwfkek"fgn"vtkdwpcn"fkÝewnvk"
l’exercici de les funcions policials.

7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que 

afecti un adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental 

orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 

psicotròpiques.
906" Fgvgeek„"fg"octecfqtu"dkqn”ikeu"fg"eqpuwo"fg"ftqiwgu"fÓcd¿u"knángicnu"q"

ogfkecogpvu"eqpukfgtcvu"fÓcd¿u"swg"c"lwfkek"fgn"vtkdwpcn"pq"uÓwvknkv¦kp"cod"Ýpcnkvcvu"
terapèutiques.
907" Grknflrukc"k1q"cpvgegfgpvu"ugwu0"Eqpxwnukqpu"ugpug"Ýnkct0
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns del son.
8. Glàndules endocrines.
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de conta-

gi.
10. Òrgans dels sentits.
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica 

o del funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual, amb correcció, inferior als 8/10 de la visió normal en tots 

dos ulls, o bé sense correcció inferior als 5/10 de la visió normal en tots dos ulls.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pel test d’Ishihara i, en cas necessari i 

c"etkvgtk"fgnu"ogvigu"fgukipcvu"rgn"vtkdwpcn"swcnkÝecfqt."ugÓnu"crnkect§"gn"vguv"fg"
Farnsworth-Munsell.

10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels/de les faculta-

vkwu1xgu"swg"tgcnkv¦kp"nc"rtqxc."fkÝewnvk"fg"ocpgtc"korqtvcpv"nÓciwfguc"xkuwcn0
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB 

o de 4.000 Hz a 60 dB.
32033" Ocnhqtocekqpu"q"ngukqpu"fg"nÓq•fc"kpvgtpc."okvlcpc"q"gzvgtpc."swg"gp"

comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 

cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Quequesa manifesta.
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines.
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 

comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin 

comprometre la funció policial.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a 

la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l’uniforme reglamentari.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o 

fkÝewnvkp"nÓgzgtekek"fg"nc"hwpek„"rqnkekcn0
12. Altres.
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12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgà-

niques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facul-

tatiu/va pugui comprometre la funció policial.

ANNEX 4

Temari

30" Nc"Eqpuvkvwek„"gurcp{qnc"fg"3;9:<"ftgvu"hqpcogpvcnu"k"nnkdgtvcvu"r¿dnkswgu0"
La funció policial en el marc constitucional.

2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: competències de la Generalitat 
gp"ocvfltkc"fg"ugiwtgvcv"r¿dnkec"k"rqnkekc"lwfkekcn0

50" Nngk"614225."fg"9"fÓcdtkn."fÓqtfgpcek„"fgn"ukuvgoc"fg"ugiwtgvcv"r¿dnkec"fg"
Catalunya.

4. Llei 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la policia autonòmica de la 
Generalitat de Catalunya.

5. Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esqua-
dra.

6. Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disci-
plinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra. Especial referència a 
les classes de faltes disciplinàries i les sancions. Funcionaris/àries responsables.

7. Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, 
gnu"fkuvkpvkwu."ngu"fkuvkpekqpu."ngu"ucnwvcekqpu"k"nc"kfgpvkÝecek„"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"
Generalitat-mossos d’esquadra.

8. Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària. Especial referència als capítols I, II i V.

9. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació: Especial referència Direcció General de la 
Policia i estructura del cos de policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

10. 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.

11. Instrucció de 22 de desembre de 1997, sobre la imatge corporativa de la 
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

340" Tguqnwek„"KPV13:4:14226."fg"36"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxc"nc"Kpuvtweek„"
per a la incorporació i aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia.
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Generalitat de Catalunya
Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt.                Ugignn"fÓgpvtcfc
Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"
Direcció General de la Policia 

Uqnánkekvwf"fÓcfokuuk„"gp"wpc"eqpxqecv”tkc"fÓceefiu"c"nc"Rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"/"
Oquuqu"fÓGuswcftc"
Fcfgu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"
Fgpqokpcek„"k"p¿ogtq"fg"tgikuvtg" Guecnc"k"ecvgiqtkc"

Ukuvgoc""fÓceefiu<"  Lliure "Rtqoqek„"kpvgtpc" "Cnvtgu"

Cnvtgu"fcfgu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"
Gp" gn" ecu" swg" gn" vtkdwpcn" ceqtfk" nc" fguegpvtcnkv¦cek„" fÓcniwpc" q" cniwpgu" fg" ngu" rtqxgu." kpfkswgw" qp" xqngw" hgt/ngu" *uk" pq" uÓjk" kpfkec.
uÓgpvgpft§"swg"nÓqrek„"fiu"Dctegnqpc+<"

"Dctegnqpc" """"""""""""""""""" "Iktqpc" """""""""""""""""""""""""""  Lleida                                  "Vcttciqpc"

Fcfgu"fg"nc"rgtuqpc"uqnánkekvcpv"
PKH Rtkogt"eqipqo" Ugiqp"eqipqo" Pqo

Data de naixement Municipi de naixement Rtqx‡pekc"fg"pckzgogpv" Sexe 
"Jqog "Fqpc"

Cftg›c"*vkrwu"fg"xkc"k"pqo+" P¿ogtq Rku Rqtvc Guecnc Dnqe

Vgnflhqp"o”dkn" Vgnflhqp Eqfk"rquvcn" Municipi

Hqtocek„
Egtvkhkecv"fg"eqpgkzgogpvu"fg"nngpiwc"fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Rqn‡vkec"Nkpi¯‡uvkec"q"gswkxcngpv<" "D  C  D "Cnvtgu"
Kpfkswgw"swkp"fqewogpv"cetgfkvcvkw"rtgugpvgw<""

Guvwfku"hkpcnkv¦cvu1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cnvtgu"eqpxqecv”tkgu"
Wu"jgw"rtgugpvcv"c"cniwpc"cnvtc"eqpxqecv”tkc"fÓceefiu"cnu"Oquuqu"f)GuswcftcA"""""""""""""""""""" "U‡ "Pq"""C"swcpvgu<""""""

Feina actual
1

01 02 03     04 05 06    07 08 09    10 11 12 13 14 15 16

Owpkekrk"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn" Eqfk"rquvcn"

Gzgorek„"fgn"rcicogpv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„"c"nc"eqpxqecv”tkc"
Wu"vtqdgw"gp"ukvwcek„"fÓcvwt"k"pq"rgtegdgw"rtguvcek„"geqp”okecA""""""""" "Pq"
                                                                                                                "U‡"k"cflwpvq"fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"
Dqpkhkecek„"fg"nc"vczc"

"Hco‡nkc"pqodtquc"fg"ecvgiqtkc"igpgtcn"*52'+""k"cflwpvq""fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"
"Hco‡nkc"pqodtquc"fg"ecvgiqtkc"gurgekcn"*72'+""k"cflwpvq"fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"

Gn1Nc" uqvcukipcv1fc" UQNáNKEKVC" ugt" cfoflu1guc" c" nc" eqpxqecv”tkc" tghgtkfc" gp" cswguv" fqewogpv." FGENCTC" swg" u„p"
egtvgu"vqvgu"ngu"fcfgu"swg"jk"eqpukipc"k"swg"tgwpgkz"gnu"tgswkukvu"gzkikvu"c"nc"eqpxqecv”tkc0"

Lwuvkhkecek„"fÓkpitfiu"fgnu"ftgvu"fg"rctvkekrcek„"                                                        
                                                           Caixa de Catalunya P¿ogtq"fg"eqorvg"eqttgpv"""""""""""""Korqtv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„"

2722"33"2424923266"""""""""""""""""""""""

Ukipcvwtc"fg"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"

Municipi i data                             

Ugetgvctkc"Igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„"

                                           
Oktgw"nc"vcwnc"cn"fqtu"fgn"fcttgt"hwnn
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ANNEX 5

Oqfgn"fg"uqnánkekvwf
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Kpuvtweekqpu"rgt"c"gorngpct"nc"uqnánkekvwf"fÓcfokuuk„"

Cdcpu"fÓgorngpct"nc"uqnánkekvwf"nngikw"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc0"

Guetkxkw"ngu"fcfgu"gp"ocl¿uewngu"k"cod"dqn‡itch0"

Gorngpgw/pg"vqvgu"ngu"fcfgu0"

Nc" uqnánkekvwf" eqpuvc" fg" 5" hwnnu." fqu" rgt" c" nÓCfokpkuvtcek„" k" wp" rgt" c" nc" rgtuqpc" kpvgtguucfc."
cuugiwtgw/xqu"swg"jk"jgw"eqpukipcv"vqvgu"ngu"fcfgu"k"swg"u„p"rgthgevcogpv"nngikdngu0"

Cflwpvgw" c" nc" uqnánkekvwf" fwgu" hqvqe”rkgu" fgn" fqewogpv" pcekqpcn" fÓkfgpvkvcv." fwgu" hqvqitchkgu" fg"
hqtocv"ectpgv"k"gn"egtvkhkecv"fg"ecvcn§."uk"guecw0"

C"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"uÓkpfkec"nÓkorqtv"fg"nc"vczc"fÓkpuetkrek„"*crctvcv"ÐLwuvkhkecek„"fÓkpitfiu"
fgnu"ftgvu"fg"rctvkekrcek„Ñ+0"

Swcp" rtgugpvgw" nc" uqnánkekvwf" c" nÓgpvkvcv" dcpe§tkc." eqphktogw" swg" gp" gn" xquvtg" gzgornct" swgfc"
eqpuv§pekc"fg"nc"eqphqtokvcv"fg"rcicogpv0"

Pq"qdnkfgw"swg"gn"rcicogpv"fg"nc"vczc"c"nÓgpvkvcv"dcpe§tkc"pq"uwduvkvwgkz"gp"ecr"ecu"gn"vt§okv"fg"
rtgugpvcek„"fg"nc"uqnánkekvwf"cn"eqttgurqpgpv"tgikuvtg"cfokpkuvtcvkw0"

Pq"qdnkfgw"ukipct"gnu"5"hwnnu"fg"swfl"eqpuvc"nc"uqnánkekvwf0"

Estudis finalitzats 

1 Itcfwcv"gueqnct" 6 Dcvzknngtcv"1"EQW"
2 GUQ 7 Fkrnqocvwtc
3 HR"K"1"Ekeng"hqtocvkw"fg"itcw"okvl§" 8 Nnkegpekcvwtc"
4 HR"KK"1"Ekeng"hqtocvkw"fg"itcw"uwrgtkqt" 9 Cnvtgu
5 DWR" " "

Taula de feines i codi corresponent  

01"Rgtuqpcn"fÓqhkeku"k"gortgugu"rtkxcfgu"
02"Rgtuqpcn"cfokpkuvtcvkw"fÓgortgugu"rtkxcfgu"
03"Vflepke1c"okvl§"fÓgortgugu"rtkxcfgu"
04"Vflepke1c"uwrgtkqt"fÓgortgugu"rtkxcfgu"
05 Uwdcnvgtp1c."cwzknkct"cfokpkuvtcvkw1kxc."
"""""cfokpkuvtcvkw1kxc"fg"nÓCfokpkuvtcek„
06"Vflepke"okvl§"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
07"Vflepke"uwrgtkqt"fg"nÓCfokpkuvtcek„""
08"Rtqhguukqpcnu"nnkwtgu"

09"Dqodgt1c."iwctfc"hqtguvcn"
10"Rqnkekc"nqecn."iw§tfkc"wtd§"
11"Hqtegu"ctocfgu"
12"Equ"Pcekqpcn"fg"Rqnkekc"
13"Xkikncpv"fg"ugiwtgvcv"
14"Gp"ukvwcek„"fÓcvwt"
15"Guvwfkcpv1c"
16"Iw§tfkc"ekxkn"

(08.017.066)
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RESOLUCIÓ
IRP/136/2008, de 21 de gener, per la qual es convoca concurs oposició per a la 
provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació 
cxcp›cfc"k"fg"nc"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"fg"nc"ecvgiqtkc"fg"ecrqtcn1c"fgn"equ"fg"oquuqu"
fÓguswcftc"*p¿o0"fg"tgikuvtg"CIR142212:+0

Cvflu"swg"gu"vtqdgp"rgpfgpvu"fg"rtqxkuk„"fgÝpkvkxc"fgvgtokpcvu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fg"
ngu"gurgekcnkvcvu"fÓkpxguvkicek„"d§ukec."fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"k"fg"nc"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"
de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra, dotats pressupostàriament, 
la provisió dels quals s’ha de realitzar pel sistema de concurs oposició, d’acord amb 
el que estableix la relació de llocs de treball vigent d’aquest cos;

Atès el que preveu la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
nc"tghquc"gp"wp"vgzv"¿pke"fgnu"rtgegrvgu"fg"fgvgtokpcvu"vgzvqu"ngicnu"xkigpvu"c"
Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec."k"gn"Fgetgv"62314228."fg"53"fÓqevwdtg."
pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos 
d’esquadra; l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla 
de carrera professional del cos de mossos d’esquadra i determinades mesures 
referides a la relació de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra i la resta de 
normativa d’aplicació;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 31 d’octubre, i de con-
formitat amb l’article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de 
delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

—1 Convocar concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les espe-
ekcnkvcvu"fÓkpxguvkicek„"d§ukec."fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"k"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"fg"nc"
categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característiques 
fgnu"swcnu"u„p"gnu"swg"gu"fgvcnngp"c"nÓcppgz"4."fÓceqtf"cod"ngu"dcugu"swg"Ýiwtgp"c"
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administra-
tiva, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c, d’acord amb l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"
eqo¿="q"dfi"tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw."fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"68"fg"nc"Nngk"
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 Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
que correspongui, d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de l’esmentada 
Llei 29/1998, de 13 de juliol.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de gener de 2008

P. D. (Resolució IRP/4181/2006, DOGC de 21.12.2006)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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