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PROCÉS PER CONSTITUIR UNA LLISTA DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER A SER 
ASSIGNADES, DE FORMA PROVISIONAL, A LLOCS DE TREBALL DE L’ESPECIALITAT 
D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA DE LA CATEGORÍA DE MOSSOS/A. 
 
 
 
1.- Objectiu general   
 
La Comissaria General d’Investigació Criminal necessita cobrir, de forma provisional, llocs de 
treball de l'especialitat d’investigació avançada de la categoria de mosso/a. La finalitat d’aquest 
procés és determinar la idoneïtat de les persones participants. 
 
2.- Llocs de treball 
 
Llocs de treball de la categoria de mosso/a, de l'especialitat d’investigació avançada de la 
família professional d’investigació nivell 3, a Sabadell. Els llocs de treball estan adscrits a: 
Divisió d'Investigació Criminal, Àrea Central de Crim Organitzat, Àrea Central d'Investigació-
Patrimoni, Àrea Central d'Investigació-Persones i Àrea Tècnica d'Investigació de la Comissaria 
General d’Investigació Criminal.  
 
3.- Persones participants  
 
Poden participar en aquest procés totes les persones funcionaries de la categoria de mosso/a 
del cos de mossos d’esquadra, que reuneixin els requisits que s’indiquen a l’apartat 4. 
 
4.-Requisits de les persones interessades 
 

a) Les persones funcionàries de la categoria 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 podran participar en aquest procés de 
selecció. 

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) Les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de treball d’especialitat 
i no hagin complert la permanència mínima no poden participar en aquest procés llevat 
de les persones participants que ocupin un lloc de treball de l’especialitat d’investigació 
bàsica i investigació avançada. 

Els requisits s’han de complir l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de continuar 
complint durant tot el procés.  
 
5.- Sol·licituds de participació i període de presentació  
 
Les persones interessades a participar en aquest procés trobaran el model de sol·licitud a 
l’annex 1 d’aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-PGME (Recursos 
Humans/Oferiments DPQOP/investigació avançada a la CGIC). 
 
El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 9 de juliol de 2010 i finalitza el 23 de 
juliol de 2010, ambdós inclosos. 
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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 s’ha de presentar a qualsevol dels registres que es detallen a 
continuació i, els mateixos registres, les adreçaran 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, carrer de la 
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, carrer de Vista Alegre, 
5, 17004 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, carretera de la 
Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda dels Països 
Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, autovia 
Tarragona-Reus, Km 14,5, 43006 Tarragona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, carrer del 
Comerç, 87, 43500 Tortosa.  
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, avinguda de 
Guillem Graell, s/n, 25700 La Seu d'Urgell. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de Sant Hilari, 38, 
25071 Lleida. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, carrer de 
l'Olivar, 6, 08400 Granollers. 
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a Barcelona, carrer d’ Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a Girona, carrer de la Sèquia, 11, 3r, 17001 Girona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresol, 43003 Tarragona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a les Terres de l'Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 Tortosa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 25700 La Seu d’Urgell.  
Així mateix, es poden presentar 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 
 
Per valorar les competències necessàries per desenvolupar les funcions dels llocs de treball a 
proveir, les persones participants podran ser convocats a una entrevista. 
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8. Selecció de les persones participants més idònies  
S’escolliran les persones participats més idònies per cobrir els llocs de treball de l’especialitat 
d’investigació avançada a la Comissaria General d’Investigació Criminal, tenint en compte els 
resultats obtinguts en els mitjans d’acreditació.  
 
9. Curs d’especialització 
Consistirà en la realització d’un curs d’especialització organitzat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, que hauran de realitzar les persones participants que l’òrgan avaluador 
hagi considerat més idònies. 
Durant la realització del curs, les persones funcionàries gaudiran de llicència per estudis. La 
realització del curs no donarà dret a les persones participatns a percebre cap tipus 
d'indemnització per raó de serveis. 
Quedaran exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant 
la corresponent certificació, haver-ne superat amb anterioritat un d’igual o similar contingut 
teòric i pràctic, impartit o convalidat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o aportin 
una certificació d’homologació expedida pel mateix Institut.  
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació determinarà els cursos que eximeixen de realitzar 
aquest curs d’especialització. 
Quedaran excloses del procés selectiu les persones participants que perdin definitivament la 
condició d’alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 5.1.b), c) i 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 (en relació amb la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública 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, el qual proposarà l'exclusió de la persona aspirant del 
procés. 
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 participants 
qualificant-les com a aptes o no aptes i sotmetrà a l’òrgan avaluador les seves avaluacions.  
 
10. Òrgan Avaluador 
 
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació el componen tècnics especialistes de la 
Subdirecció General de Recursos Humans, de la Comissaria General de Planificació i 
Organització, de la Comissaria General d’Investigació Criminal, que actuaran com assessors 
del director general de la Policia. 
 
11. 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 participants 
que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar els llocs de treball de 
l’especialitat d’investigació avançada.  

 
Barcelona, 8 de juliol de 2010 
 

 3



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

ANNEX 1 
 
Petició de participació en el procés per constituir una llista de persones voluntàries per 
ser assignades de forma provisional a llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
1 Denominació dels llocs de treball a ocupar provisionalment  

         

Especialitat Investigació Avançada a la CGIC                                                                               Categoria:   mosso/a  

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

 

 

Adreça 

 

 

Telèfon mòbil  
 

 

 

 

 

 
SOL·LICITO ésser admès/a en el procés per constituir una llista 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 
 

 

 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 

           Doc. núm. 1 
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