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FULL INFORMATIU 
 

 
Destinataris:  persones interessades en participar en les CONVOCATÒRIES DE PROVISIÓ de 

llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.  
 

Presentació d’instàncies: quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC. 

 

Procediment:  Heu d’emplenar i signar els documents que es detallen a continuació, i presentar-
los als registres oficials. Aquests documents els podeu trobar als llocs establerts a 
les bases i a la intranet corporativa de la DGP-PGME. 

 

Documentació:   

1. Sol·licitud de participació (DAD 26).  

2. Full d'al·legació de mèrits (DAD 12.c). INSTRUCCIONS: 

2.1  Heu de relacionar tots els mèrits que voleu que es tinguin en compte en la fase de concurs 
de la convocatòria. 

2.2. Dels mèrits que heu relacionat, heu de comprovar si consten al vostre expedient personal. 
La manera de fer-ho és consultant si els teniu introduïts en el GP (aplicació informàtica de 
la PGME). 

2.3. IMPORTANT: Si els mèrits que heu enumerat al full d’al·legacions de mèrits (DAD 12.c) 
consten al vostre expedient personal, NO HEU DE PRESENTAR fotocòpia compulsada. En 
canvi, de la resta de mèrits que heu relacionat i que no consten al vostre expedient 
personal (introduïts al GP) HEU DE PRESENTAR fotocòpia compulsada.  

CONSIDERACIONS: 

1. Respecte als cursos de formació i perfeccionament, tingueu en compte que: 
a) En les convocatòries per a la provisió de llocs de treball d’especialitat es valoren únicament 

el cursos, directament relacionats amb les funcions pròpies dels llocs de treball a proveir. 
b) En les convocatòries de concurs general es valoren tots els cursos que estan validats amb 

excepció dels cursos esmentats en l’apartat següent. 
c) En cap cas, no es valoren els cursos que calgui acreditar com a requisit per participar en les 

convocatòries de provisió i/o d'accés a les escales i categories corresponents (per exemple: 
no es valora el curs bàsic d’escortes perquè és d’obligat compliment per les persones que 
han de proveir llocs de treball d’escortes). 

 
2. Les titulacions acadèmiques s’han d’acreditar amb el títol oficial o el resguard del pagament de 

les taxes (no són vàlids els certificats). Us recordem que: 
a) No es valoren els estudis equivalents a les titulacions acadèmiques exigides per accedir a 

un determinat grup de l’Administració (per exemple l’accés a la universitat per a majors de 
25 anys). 

b) No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per 
assolir-ne altres de nivell superior (per exemple: si es presenta un títol de batxillerat i una 
diplomatura, no es valorarà el títol de batxillerat si ha estat la trajectòria acadèmica conduent 
a la diplomatura). 

c) No obstant això, per a la valoració de les titulacions és important que al GP estiguin 
introduïdes TOTES les titulacions acadèmiques o equivalents, siguin o no conduents a la 
titulació acadèmica superior. 

 
3. Respecte a la destinació prèvia del cònjuge o de l'altre membre de la unió estable de parella, 

haureu d'adjuntar la documentació següent: 
a) La documentació justificativa del matrimoni (llibre de família) o de la unió estable de parella i 

de la convivència al·legada (escriptura pública o acta de notorietat de la convivència). 
b) Un certificat del fet que la parella es troba en servei actiu on consti la localitat on treballa. 
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