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RESOLUCIÓ
IRP/12/2008, de 8 de gener, per la qual es convoca concurs oposició per a la pro-
visió 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 (núm. 
de registre de la convocatòria AGP/400/08).

Cvflu"swg"gu"vtqdgp"rgpfgpvu"fg"rtqxkuk„"fgÝpkvkxc"fgvgtokpcvu"nnqeu"fg"vtgdcnn"
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, 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;

Cvflu"gn"swg"rtgxgw"nc"Nngk"3213;;6."fÓ33"fg"lwnkqn."fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/
mossos d’esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec."gn"Fgetgv"62314228."fg"46"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;

Cvflu"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"703"fgn"Fgetgv"62314228."fg"46"fÓqevwdtg."guogpvcv."
i de conformitat amb l’article 1.h) de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desem-
bre, 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 àrees 
regionals de Recursos Operatius de l’especialitat de protecció de persones i béns 
i de l’Àrea de Brigada Mòbil de l’especialitat d’ordre públic de la categoria de ca-
poral/a del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característiques dels quals 
u„p"gnu"swg"gu"fgvcnngp"c"nÓcppgz"4."fÓceqtf"cod"ngu"dcugu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"3"
d’aquesta Resolució.

—2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via adminis-
trativa, 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 seva publicació al DOGC, d’acord 
cod"nÓctvkeng"33803"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs con-
tenciós 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 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós 
administratiu que correspongui d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 
de la Llei esmentada.

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

Barcelona, 8 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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ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
Es convoca concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les àrees 

regionals de Recursos Operatius de l’especialitat de protecció de persones i béns 
de la llista A de l’annex 2 i de l’Àrea de Brigada Mòbil de l’especialitat d’ordre 
públic de la llista B de l’annex 2 de la categoria de caporal/a del cos de mossos 
d’esquadra, el nombre i les característiques dels quals són les que consten al citat 
annex 2 d’aquesta Resolució.

Les funcions dels llocs de treball ofertats són les descrites a l’apartat 1 de cada 
llista de l’annex 2.

—2 Persones participants
2.1 Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries de 

la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra que reuneixin els requisits 
swg"uÓkpfkswgp"c"nc"dcug"5."gp"nc"fcvc"gp"swfl"Ýpcnkv¦k"gn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"
sol·licituds de participació.

2.2 Les persones funcionàries de la categoria de caporal/a del cos de mossos 
d’esquadra en servei actiu que estiguin adscrites provisionalment a algun dels llocs 
de treball de les àrees regionals de Recursos Operatius i de l’Àrea de Brigada Mòbil i 
compleixin els requisits, estan obligades a participar en aquest concurs oposició.

—3 Requisits de les persones aspirants
3.1 Les persones funcionàries de la categoria de caporal/a han de trobar-se respec-

te de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives 
que preveu la normativa i complir els requisits exigits per prendre part en aquesta 
convocatòria, d’acord amb l’article 6.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.

3.2 Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions 
no poden participar en el concurs oposició mentre duri la suspensió i les persones 
funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball amb canvi de destinació o 
fkpu"nc"ocvgkzc"nqecnkvcv."ugpug"ecpxk"fg"tgukfflpekc."vcorqe"pq"jk"rqfgp"rctvkekrct"
durant el període que s’hagi determinat en la resolució sancionadora.

3.3 Les persones funcionàries han d’acreditar una antiguitat mínima d’acord 
amb el que s’estableix en l’apartat 2 de cadascuna de les llistes de l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria.
506" Ngu"rgtuqpgu"hwpekqp§tkgu"gp"ukvwcek„"fÓgzegfflpekc"xqnwpv§tkc"rgt"kpvgtflu"

particular i per agrupació familiar només poden participar-hi si fa més de dos anys 
swg"gu"vtqdgp"gp"cswguvc"ukvwcek„"gn"fkc"gp"swfl"Ýpcnkv¦k"gn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"
les sol·licituds de participació.

3.5 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball subjecte a un període 
gurgekcn"fg"rgtocpflpekc"o‡pkoc"pq"rqfgp"rctvkekrct"gp"cswguv"eqpewtu"qrqukek„"
fwtcpv"gn"vgtokpk"fg"rgtocpflpekc"guvcdngtv"gp"ecfc"ecu"gp"ngu"tgncekqpu"fg"nnqeu"fg"
treball, en els termes previstos a l’article 6.4 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre. 
Gn"e”orwv"fÓcswguv"rgt‡qfg"fg"rgtocpflpekc"o‡pkoc"gu"hct§"gp"tghgtflpekc"c"nÓctvkeng"
807"fgn"Fgetgv"62314228."fg"46"fÓqevwdtg"k"vgpkpv"gp"eqorvg"nc"fcvc"gp"swfl"Ýpcnkv¦k"
el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini 
de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar 
eqornkpv"Ýpu"c"nc"fcvc"fg"tguqnwek„"fÓcswguvc"eqpxqecv”tkc0

—4 Presentació de sol·licituds
4.1 Les persones interessades han de demanar la participació en aquesta con-

vocatòria mitjançant la documentació següent:
Document núm. 1: sol·licitud de participació en aquesta convocatòria adreçada 

al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació (DAD 26).
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Fqewogpv"p¿o0"4<"hwnn"fÓcnángicek„"fg"ofltkvu"*FCF"340e+0
Vqvu"gnu"ofltkvu"swg"gu"hcekp"eqpuvct"gp"gn"hwnn"fÓcnángicek„"fg"ofltkvu."uÓjcwtcp"

fÓcetgfkvct"fqewogpvcnogpv"rgtswfl"ukiwkp"vkpiwvu"gp"eqpukfgtcek„0
Gp"gn"ecu"fg"rgtuqpgu"curktcpvu"swg"rctvkekrkp"cnángicpv"eqo"c"ofltkv"nc"fguvkpcek„"

rtflxkc"fgn"e”plwig"q"fg"nÓcnvtg"ogodtg"fg"nc"wpk„"guvcdng"fg"rctgnnc."jcwtcp"fÓcflwpvct"
la documentació següent:
c+" nc"fqewogpvcek„"lwuvkÝecvkxc"fgn"ocvtkoqpk"q"fg"nc"wpk„"guvcdng"fg"rctgnnc"k"

fg"nc"eqpxkxflpekc"cnángicfc0
d+" wp"egtvkÝecv"swg"nc"rctgnnc"gu"vtqdc"gp"ugtxgk"cevkw"k"qp"eqpuvk"nc"nqecnkvcv"qp"

aquesta treballa.
En el cas de membres d’una unió estable de parella, aquesta relació s’acreditarà 

okvlcp›cpv"guetkrvwtc"r¿dnkec."q"dfi"cevc"fg"pqvqtkgvcv"fg"nc"eqpxkxflpekc0
Fqewogpv"p¿o0"5<"kortflu"qp"eqpuvgp"nc"vqvcnkvcv"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qdlgevg"fg"

provisió. Aquest document constarà de dues llistes: A i B.
A la llista A, les persones interessades han de numerar els llocs de treball als 

swcnu"uÓqrvc."rgt"qtftg"fg"rtghgtflpekc0
A la llista B, les persones interessades hauran d’anotar que volen participar 

mitjançant una creu en el requadre corresponent.
4.2 Llocs de presentació de sol·licituds.
4.2.1 El model de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, així com 

els documents 2 i 3 que s’han d’adjuntar d’acord amb la base 4.1, estan 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 a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Catalunya Central, Alt Pirineu i 
Aran i Terres de l’Ebre, a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra, i a la 
intranet corporativa de la DGP-PGME.

4.2.2 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, amb els docu-
ments ressenyats a la base 4.1, degudament emplenats i signats, cal que s’adre-
cin al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent 
al de la publicació d’aquesta convocatòria al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya.

4.2.3 Les sol·licituds es poden presentar a les adreces que es detallen a conti-
nuació:

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.
Tgikuvtg"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Pqtf."

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.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"726:"Î"37030422: 3027

Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Girona, Gran Via Jaume I, 9, entresol, 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 
c"nc"Ecvcnwp{c"Egpvtcn."e0"Jkuvqtkcfqt"Tcoqp"fÓCdcfcn"k"fg"Xkp{cnu."7"*GfkÝek"
Sucre) 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.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que esta-
dngkz"nÓctvkeng"5:06"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
605" Pq"uÓcfogvtcp"tgp¿pekgu"c"nc"rctvkekrcek„"gp"gn"eqpewtu"qrqukek„"wpc"xgicfc"

hagin transcorregut deu dies hàbils des de l’acabament del termini de presentació 
fg"uqnánkekvwfu."gzegrvg"rgt"ecwugu"qdlgevkxgu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecfgu"rgt"nc"rgtuqpc"
funcionària i apreciades per la comissió de valoració.
606" Ecfc"rgtuqpc"rctvkekrcpv"jcwt§"fÓkpfkect"nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc"fgnu"nnqeu"

fg"vtgdcnn"gp"cswgnngu"nnkuvgu"gp"swfl"xwniwk"rctvkekrct0
60603" Ngu"rgtuqpgu"eqpewtucpvu"swg"qewrkp"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"hqtoc"fgÝpkvkxc"

jcp"fg"hgt"eqpuvct"nc"ugxc"rtghgtflpekc"tgurgevg"fg"ngu"fguvkpcekqpu"c"swfl"xwniwkp"
optar d’entre les indicades a les dues llistes de destinacions de l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

4.4.2 Les persones concursants que estiguin adscrites provisionalment a un 
lloc de treball dels descrits a la llista A de destinacions indicades a l’annex 2, han 
fg"hgt"eqpuvct"nc"ugxc"rtghgtflpekc"tgurgevg"fg"nc"vqvcnkvcv"fg"fguvkpcekqpu"qhgtvcfgu"
a la llista A i, en cas que optin per participar en la llista B de l’annex 2 d’aquesta 
Resolució, ho hauran d’indicar al requadre corresponent.

Les persones concursants que estiguin adscrites provisionalment al lloc de 
treball descrit a la llista B de destinacions indicades a l’annex 2, han d’indicar que 
participen a la llista B i, en cas que optin per alguna destinació de la llista A de 
l’annex 2 d’aquesta Resolució, han de sol·licitar totes les ofertades, per ordre de 
rtghgtflpekc0

4.5 Les persones concursants adscrites provisionalment i les que reingressin al 
servei actiu mitjançant la participació en aquesta convocatòria, han de fer constar 
nc"ugxc"rtghgtflpekc"tgurgevg"c"nc"vqvcnkvcv"fg"ngu"fguvkpcekqpu"kpfkecfgu"gp"nc"nnkuvc"c"
la qual optin de l’annex 2 d’aquesta Resolució.

4.6 En cas d’optar a llocs de la llista A, les persones aspirants han d’expressar 
nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc"rgtuqpcn"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qhgtvcvu"okvlcp›cpv"nÓcpqvcek„"fgn"
número ordinal que escaigui en el requadre corresponent a cada lloc de treball.

Com que no es pot sol·licitar més d’un lloc de treball amb el mateix número de 
rtghgtflpekc."gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"jk"jcik"tgrgvkek„"fÓwp"p¿ogtq"rgt"c"ofiu"fÓwp"nnqe"fg"
nc"tgncek„"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."uÓgpvgpft§"x§nkfc"nc"rtghgtflpekc"kpfkecfc"rgt"cn"rtkogt"
fgnu"nnqeu"gurgekÝecvu"gp"nÓqhgtvc"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn."ugiwkpv"gn"ocvgkz"qtftg"eqttgncvkw"
swg"tguwnvk"fg"nc"nnkuvc"fg"fguvkpcekqpu"swg"Ýiwtc"kortguc"cn"fqewogpv"p¿o0"50

Per a la resta de llocs de treball afectats per la repetició en el número de prefe-
tflpekc."ugÓnu"cuukipct§"gn"p¿ogtq"qtfkpcn"swg"koogfkcvcogpv"gn"ugiwgkzk."ugiwkpv"
gn"ocvgkz"qtftg"eqttgncvkw"swg"tguwnvk"fg"ngu"nnkuvgu"fg"fguvkpcekqpu"swg"Ýiwtgp"
impreses al document núm. 3.

Als llocs de treball afectats per una omissió de les persones aspirants en l’anotació 
fg"nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc."ugÓnu"cuukipct§"gn"p¿ogtq"qtfkpcn"swg"koogfkcvcogpv"
segueixi a l’últim anotat, seguint el mateix ordre correlatiu que resulti de les llistes 
fg"fguvkpcekqpu"swg"Ýiwtgp"kortgugu"gp"gn"fqewogpv"p¿o0"50
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4.7 Per tal de cobrir les vacants o l’increment de les dotacions que es puguin 
rtqfwkt"eqo"c"eqpugs¯flpekc"fgn"rtqefiu"fÓcflwfkecek„"fg"fguvkpcekqpu."ngu"rgtuqpgu"
curktcpvu"rqfgp"hgt"eqpuvct"nc"ugxc"rtghgtflpekc"gp"gnu"rquukdngu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fg"
resultes, que consten en el document número 3, que inicialment no siguin objecte 
de provisió per no restar vacants.

En cas que s’opti per escollir algun o tots els llocs de treball de resultes, l’ordre 
gp"gn"swcn"uÓgzrtguuk"nc"rtghgtflpekc"jc"fÓguvct"kpen”u"gp"nc"ugs¯flpekc"pwofltkec"fg"
destinacions sol·licitades en la convocatòria.

—5 El concurs oposició consta de: la fase de concurs, la fase d’oposició, el curs 
o els cursos d’especialització i el període de pràctiques.

5.1 Fase de concurs.
Gnu"ofltkvu"uÓjcwtcp"fg"hgt"eqpuvct"gp"gn"hwnn"fÓcnángicek„"fg"ofltkvu"*FCF"340e+"k"

presentar-lo juntament amb la sol·licitud per prendre part en la convocatòria.
Vqvu"gnu"ofltkvu"swg"hcekp"eqpuvct"ngu"rgtuqpgu"eqpewtucpvu"uÓjcwtcp"fÓcetgfkvct"

fqewogpvcnogpv"rgtswfl"ukiwkp"vkpiwvu"gp"eqpukfgtcek„"okvlcp›cpv"nc"rtgugpvcek„"
d’originals o, si escau, de còpies compulsades.
Gp"cswguvc"hcug"gu"xcnqtgp"gnu"ofltkvu"swg"jcikp"cnángicv"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu."

Ýpu"c"wp"o§zko"fg"52"rwpvu0
Gnu"ofltkvu"gu"xcnqtctcp"gp"tghgtflpekc"c"nc"fcvc"fg"vcpecogpv"fgn"vgtokpk"fg"rtg-

sentació de sol·licituds.
5.1.1 Grau personal. El fet de tenir el grau personal consolidat 16 es valora en 

2 punts.
5.1.2 Valoració del treball desenvolupat en el cos de mossos d’esquadra.
Aquesta valoració s’obtindrà del Pla general d’avaluació, mòdul rendiment dels 

recursos humans (PGA-07), d’acord amb el que preveu l’Ordre de 10 de novembre 
de 1997, per la qual s’aprova el Pla general d’avaluació del cos de mossos d’esquadra 
*FQIE"p¿o0"4742."fg"3:03303;;9+0"UÓcvqtict§"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"4"rwpvu0

La valoració s’obtindrà de la mitjana de la puntuació del PGA-07 dels dos darrers 
anys. Se sumaran les puntuacions de cadascun d’aquests anys i es dividirà el resultat 
pel nombre d’anys valorats.

En el cas que per qualsevol motiu la persona concursant no hagi estat valorada 
en cap dels dos anys, la puntuació corresponent serà de 0 punts.

Els/les representants sindicals del cos de mossos d’esquadra han de ser valorats/ades 
rgt"cswguv"ofltkv"fÓceqtf"cod"gnu"etkvgtku"swg"guvcdngkzk"nc"Eqokuuk„"fg"Xcnqtcek„0
70305" Gzrgtkflpekc"rtqhguukqpcn"gp"gn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc0"Gn"hgv"fÓjcxgt"

realitzat tasques relacionades amb les que s’hauran de desenvolupar en els llocs de 
treball objecte de convocatòria i en les especialitats que s’indiquen a continuació, 
rgt"cfuetkrek„"rtqxkukqpcn."fgÝpkvkxc"q"eqokuuk„"fg"ugtxgku"gu"xcnqtc"cod"wp"o§zko"
de 7 punts, d’acord amb el barem següent:

Per accedir a llocs de treball de les destinacions ofertes a la llista A, es valora el 
temps treballat:

A l’especialitat de protecció de persones i béns: 0,50 punts per trimestre complet, 
Ýpu"c"wp"o§zko"fg"9"rwpvu0

A les especialitats de protecció especial, ordre públic, guia caní, intervenció en 
muntanya, subsòl, intervenció subaqüàtica, intervenció i desactivació d’explosius: 
2.32"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"9"rwpvu0

Per accedir a llocs de treball de la destinació ofertada a la llista B, es valora el 
temps treballat:
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓqtftg"r¿dnke<"2.72"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"o§zko"

de 7 punts.
A les especialitats de protecció especial, guia caní, intervenció en muntanya, 

uwdu”n"k"kpvgtxgpek„"uwdcsw§vkec<"2.47"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv"Ýpu"c"wp"o§zko"
de 7 punts.

A l’especialitat de protecció de persones i béns: 0,15 punts per trimestre complet, 
Ýpu"c"wp"o§zko"fg"9"rwpvu0
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A les especialitats d’intervenció i desactivació d’explosius: 0,10 punts per trimestre 
eqorngv"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"9"rwpvu0

5.1.4 Cursos de formació i perfeccionament. Per haver superat cursos de formació 
i perfeccionament, directament relacionats amb les funcions pròpies dels llocs de 
vtgdcnn"c"rtqxgkt"gp"cswguvc"eqpxqecv”tkc."korctvkvu"gp"egpvtgu"qÝekcnu"fg"hqtocek„."
fÓwpc"fwtcfc"kiwcn"q"uwrgtkqt"c"46"jqtgu."ugortg"swg"uÓjcik"goflu"gn"eqttgurqpgpv"
fkrnqoc"q"egtvkÝecv"fÓcrtqÝvcogpv."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"5"rwpvu0

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 
o que constitueixin fases dels mateixos processos de provisió i/o accés.

5.1.5 Antiguitat. Es valora a raó de 0,30 punts per any complet de servei en cossos 
rqnkekcnu."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"8"rwpvu."ugortg"swg"jcikp"guvcv"rtflxkcogpv"tgeqpgiwvu"
per l’òrgan competent del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
ekrcek„0"Pq"gu"vkpftcp"gp"eqorvg"rgt‡qfgu"kphgtkqtu"c"3"cp{0"Vcorqe"gu"eqorwvgp"
els serveis prestats simultàniament amb d’altres al·legats.
Rgt"c"nc"xcnqtcek„"fÓcswguv"ofltkv"pq"gu"eqorwvct§"nÓcp{"fÓceqornkogpv"guvcdngtv"

com a requisit en l’apartat 2 de cada llista de l’annex 2.
5.1.6 Cursos o coneixements de llengua catalana. S’atorgarà un màxim de 2 

punts, segons el barem següent:
c+" Gnu"ewtuqu"q"egtvkÝecvu"cetgfkvcvkwu"fgn"pkxgnn"fg"uwÝekflpekc"fg"ecvcn§"*E+"fg"nc"

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

Secretaria de Política Lingüística o equivalents es valoraran en 2 punts.
70309" Vkvwncekqpu"cecfflokswgu0"Rgt"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"tgnngxcpvu"rgt"cnu"

nnqeu"fg"vtgdcnn"swg"ecn"rtqxgkt."uÓcvqtict§"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"7"rwpvu."ugiqpu"gn"
barem següent:
Nc"rquuguuk„"fg"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"gzkikfgu"rgt"ceegfkt"c"equuqu"fgn"itwr"

A (grup A subgrup A1 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic) es valora amb 3 punts cadascuna.
Nc"rquuguuk„"fg"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"gzkikfgu"rgt"ceegfkt"c"equuqu"fgn"itwr"

B (grup A subgrup A2 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril) es valora amb 2 
punts cadascuna.
Nc"rquuguuk„"fg"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"gzkikfgu"rgt"ceegfkt"c"equuqu"fgn"itwr"

C (grup C subgrup C1 d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril) es valora amb 1 
punt cadascuna.
Pq"gu"xcnqtctcp"gnu"guvwfku"gswkxcngpvu"c"ngu"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"gzkikfgu"

per accedir a un determinat grup de l’Administració.
Pq"gu"xcnqtctcp"ngu"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"fg"pkxgnn"kphgtkqt"swg"ukiwkp"pgegu-

u§tkgu"rgt"cuuqnkt/pg"cnvtgu"fg"pkxgnn"uwrgtkqt"swg"uÓcnángiwkp"eqo"c"ofltkv0
Pq"gu"xcnqtctcp"ngu"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"swg"uÓgzkigkzkp"eqo"c"tgswkukv"kpfku-

pensable per participar en les convocatòries i/o per a l’accés a les escales i categories 
dels llocs que es convoquen.

5.1.8 Recompenses i distincions. Les recompenses i distincions rebudes per serveis 
policials en el cos de mossos d’esquadra, previstes en el Decret 184/1995, de 13 de 
juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les 
ucnwvcekqpu"k"nc"kfgpvkÝecek„"fgn"equ"fg"nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv/oquuqu"fÓguswcftc."
gu"xcnqtgp"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"5"rwpvu"ugiqpu"gn"dctgo"ugi¯gpv<

Medalla, es valoraran a raó d’1,5 punts.
Felicitacions públiques individuals, es valoraran a raó de 0,5 punts.
7030;" Fguvkpcek„"rtflxkc"fgn"e”plwig"q"fg"nÓcnvtg"ogodtg"fÓwpc"wpk„"guvcdng"fg"

rctgnnc0"Nc"fguvkpcek„"rtflxkc"fgn"e”plwig"q"fg"nÓcnvtg"ogodtg"fÓwpc"wpk„"guvcdng"fg"
parella, si també treballa a l’Administració Pública i a la mateixa comarca on es 
trobin els llocs de treball ofertats, sempre que l’aspirant no tingui un lloc de treball 
fgÝpkvkw"cuukipcv"gp"nc"nqecnkvcv"c"nc"swg"qrvk."gu"xcnqtct§"cod"nc"ocvgkzc"rwpvwcek„"swg"
la que en aquest concurs s’atorga a la persona aspirant per causa de l’antiguitat.

5.2 Fase d’oposició.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"726:"Î"37030422:3030

La fase d’oposició constarà de dues proves obligatòries de caràcter selectiu i 
eliminatòries.

5.2.1 La primera prova consistirà en la realització de les proves físiques que 
uÓgurgekÝswgp"gp"nÓcppgz"60

Per a la realització d’aquesta prova, 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 4. Per superar aquesta prova s’haurà d’obtenir una puntuació 
mínima de 5 punts. Les persones que no assoleixin algun dels resultats mínims a 
qualsevol de les proves físiques restarà exclosa del procés selectiu.
70404" Nc"ugiqpc"rtqxc"eqpukuvkt§"gp"nc"tgcnkv¦cek„"fg"vguvu"rukeqvflepkeu"qtkgpvcvu"

a avaluar l’adequació de les característiques de la persona candidata en relació amb 
les funcions atribuïdes a les àrees regionals de Recursos Operatius o a l’Àrea de 
la Brigada Mòbil.
Rgt"vcn"fg"eqpvtcuvct"gnu"tguwnvcvu"fg"nc"rtqxc"rukeqvflepkec."gu"rqft§"tgcnkv¦ct"wpc"

entrevista a la totalitat o a algunes de les persones aspirants.
Nc"swcnkÝecek„"fÓcswguvc"rtqxc"ugt§"fÓcrvg1c"q"pq"crvg1c0"Rgt"uwrgtct/nc"uÓjcwt§"

fÓqdvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fÓcrvg1c0
5.2.3. D’acord amb l’article 10 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, les perso-

pgu"hwpekqp§tkgu"swg"guvkiwkp"qewrcpv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"
l’especialitat de protecció de persones i béns proveït, en el seu moment, mitjançant 
concurs oposició, estan exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta 
en la base 5.2 d’aquesta convocatòria i les persones funcionàries que hagin ocupat 
cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rtqvgeek„"fg"rgtuqpgu"k"
béns proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició, poden optar per restar 
exemptes de la fase d’oposició, per la qual cosa aquestes persones hauran de deixar 
constància de la seva opció a l’apartat corresponent de la sol·licitud de participació 
(DAD 26), en cas d’optar a llocs de treball de la llista A.

D’acord amb l’article 10 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, les persones 
hwpekqp§tkgu"swg"jcikp"qewrcv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgek-
alitat d’ordre públic proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició, poden 
optar per restar exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta en la base 
5.2 d’aquesta convocatòria, per la qual cosa aquestes persones hauran de deixar 
constància de la seva opció a l’apartat corresponent de la sol·licitud de participació 
(DAD 26), en cas d’optar a llocs de treball de la llista B.

5.3 Assignació provisional de destinacions.
Per tal de convocar al curs d’especialització les persones aspirants que tinguin 

opció a obtenir un lloc de treball dels sol·licitats en alguna de les dues llistes d’aquest 
concurs oposició, es farà una assignació provisional per a cada llista dels llocs de 
treball objecte de provisió i dels llocs de treball que quedin vacants en el procés 
d’assignació:

a) En primer lloc, i un cop valorada la fase de concurs per la Comissió de Va-
loració, es procedirà a fer una assignació provisional a les persones aspirants que, 
gp"gn"oqogpv"fg"eqpewtuct."guvkiwkp"qewrcpv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"
treball de la mateixa especialitat que els oferts en aquesta convocatòria i estiguin 
exemptes de realitzar la fase d’oposició, d’acord amb la puntuació obtinguda en la 
hcug"fg"eqpewtu"k"nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc"ocpkhguvcv"cn"fqewogpv"p¿ogtq"5"guogpvcv"
a la base 4.1.
Gnu"gorcvu"gp"nc"rwpvwcek„"tguwnvcpv"fg"nc"xcnqtcek„"vqvcn"fgnu"ofltkvu"uÓjcp"fg"

fktkokt"fÓceqtf"cod"nc"rwpvwcek„"cvqticfc"cnu"ofltkvu"gpwpekcvu"gp"nc"dcug"703"k"ugiqpu"
l’ordre expressat; si persisteix l’empat es resoldrà primer segons la data d’ingrés en 
la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra, i segon pel número d’ordre 
obtingut en el procés selectiu d’accés a la categoria de caporal/a .

b) L’assignació provisional de les destinacions que restin per proveir es de-
terminarà ordenant les persones aspirants no incloses en l’apartat a) segons la 
puntuació obtinguda en la suma de la fase de concurs i la fase d’oposició, d’acord 
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cod"nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc"ocpkhguvcv"rgt"nc"rgtuqpc"curktcpv"cn"fqewogpv"p¿ogtq"
3 esmentat a la base 4.1. En el cas d’existir persones aspirants exemptes de la fase 
d’oposició no incloses en l’apartat a), en relació amb la puntuació corresponent a 
la fase d’oposició s’adoptarà la puntuació mínima necessària per superar aquesta 
fase.

En el cas d’empat en el conjunt del concurs oposició es resoldrà, en primer lloc, en 
funció de la puntuació més alta obtinguda a la fase d’oposició; a continuació, per la 
puntuació més alta obtinguda a la fase de concurs; en tercer lloc, per la data d’ingrés 
gp"nc"ecvgiqtkc"fg"ecrqtcn1c"fgn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc"k."Ýpcnogpv."rgn"p¿ogtq"
d’ordre obtingut en el procés selectiu per ingressar en la categoria de caporal/a.

5.4 Curs o cursos d’especialització.
Les persones aspirants realitzaran el curs o els cursos d’especialització d’acord 

cod"ngu"gurgekÝecekqpu"fg"nÓcppgz"40
Quedaran exemptes de realitzar aquest/s curs o cursos d’especialització aquelles 

rgtuqpgu"ecpfkfcvgu"swg"cetgfkvkp."okvlcp›cpv"nc"eqttgurqpgpv"egtvkÝecek„."jcxgt/pg"
superat amb anterioritat un d’igual o similar contingut teòric, d’acord amb les espe-
ekÝecekqpu"fg"nÓcppgz"4."korctvkv"rgt"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"q"
crqtvkp"wpc"egtvkÝecek„"fÓjqoqnqicek„"gzrgfkfc"rgn"ocvgkz"Kpuvkvwv

La comissió de valoració determinarà el/s curs o cursos que eximeixen de realitzar 
aquest curs d’especialització.

La realització d’aquest/s curs o cursos no donarà dret a percebre cap tipus d’in-
demnització per raó de serveis.
Ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"icwfktcp"fg"nnkeflpekc"rgt"guvwfku"fgu"fg"nÓkpkek"fg"ecfc"

ewtu"Ýpu"c"nc"ugxc"Ýpcnkv¦cek„0
Swgfctcp"gzenqugu"fgn"rtqefiu"ugngevkw"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"swg"rgtfkp"fgÝpk-

tivament la condició d’alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.1.b), 5.1.c) i 5.1.d) del Decret 292/1995, de 
9"fg"pqxgodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"fg"tfliko"kpvgtkqt"fg"nÓGueqnc"fg"
Policia de Catalunya.

El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d’informar de 
nc"rfltfwc"fg"nc"eqpfkek„"fÓcnwopg1c"c"nc"eqokuuk„"fg"xcnqtcek„."nc"swcn"rtqrquct§"
l’exclusió de la persona aspirant.
SwcnkÝecek„<"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."okvlcp›cpv"wpc"xcnqtcek„"

eqpvkpwcfc"fg"nÓcrtqÝvcogpv"inqdcn"fgn1u"ewtu"q"ewtuqu."cetgfkvct§"nÓcrvkvwf"q"pq"
crvkvwf"fg"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"swcnkÝecpv/ngu"eqo"c"crvgu"q"pq"crvgu."k"uqvogvt§"
a la comissió de valoració les seves avaluacions. Per poder superar aquest/s curs o 
ewtuqu"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"jcp"fÓqdvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fÓcrvg1c0

5.5 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 corresponent a l’assignació 
provisional de destinació, d’una durada mínima de 120 hores.

A aquests efectes, seran adscrits de forma provisional o en comissió de serveis 
als corresponents llocs de treball assignats.
Nc"swcnkÝecek„"fÓcswguv"rgt‡qfg"ugt§"fÓcrvg1c"q"pq"crvg1c"k"rgt"rqfgt"uwrgtct/nq"

ecn"qdvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fÓcrvg1c0
Quedaran exemptes de realitzar el període de pràctiques aquelles persones as-

pirants que estiguin exemptes de la fase d’oposició per estar ocupant amb caràcter 
fgÝpkvkw"gp"gn"oqogpv"fg"eqpewtuct"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nc"ocvgkzc"gurgekcnkvcv0

—6 Desenvolupament del concurs oposició
6.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de re-

núncies, la comissió de valoració publicarà la relació de persones aspirants admeses 
i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió.

6.2 Per a les proves de la fase d’oposició es realitzarà una única crida. Les 
persones aspirants que no compareguin a la crida de la comissió de valoració per al 
desenvolupament de la prova en el lloc, la data i l’hora senyalada, llevat per causes 
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de força major lliurement apreciades per la comissió de valoració, seran excloses 
del procés selectiu.
805" Ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"jcwtcp"fg"eqorctflkzgt"c"ngu"rtqxgu"fg"nc"hcug"fÓqrq-

ukek„"rtqxg•fgu"fg"nc"vctigvc"fÓkfgpvkvcv"rtqhguukqpcn."FPK."rcuucrqtv"q"rgto‡u"fg"
conduir. La seva presentació podrà ser exigida per la comissió de valoració en tot 
moment. La manca de presentació d’aquest document per part de la persona aspirant 
determinarà la seva exclusió automàtica del concurs oposició.

6.4 Si la comissió de valoració té coneixement que alguna de les persones 
aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, 
rqft§"rtqrquct"gp"swcnugxqn"oqogpv"fgn"eqpewtu"qrqukek„."cod"nÓcwfkflpekc"rtflxkc"
de la persona interessada, la seva exclusió.

6.5 Les persones aspirants que durant el transcurs de les proves realitzin 
conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d’equitat 
i igualtat en el concurs oposició, o d’altres comportaments que alterin el normal 
desenvolupament de la convocatòria, podran ser excloses del procés selectiu.

6.6 Finalitzades les fases de concurs, d’oposició, del/s curs o cursos d’especi-
alització i el període de pràctiques, la comissió de valoració efectuarà la proposta 
de resolució del concurs oposició, que serà elevada a l’òrgan convocant per tal que 
sigui aprovada, si escau.

6.7 Amb caràcter general, les actuacions de la comissió de valoració que 
tgswgtgkzgp"pqvkÝecek„"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"gu"hctcp"r¿dnkswgu"gp"gnu"nnqeu"
establerts a la base 4.2.3 i, també, a efecte d’una major divulgació, a la intranet de la 
Direcció General de la Policia, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari 
nc"eqokuuk„"fg"xcnqtcek„."rgt"vcn"fg"hceknkvct/pg"nc"o§zkoc"fkxwnicek„0"Pq"qduvcpv"
ckz”."nÓ¿pkec"kphqtocek„"x§nkfc"ugt§"nÓgzrqucfc"cnu"nnqeu"qÝekcnu"kpfkecvu"c"nc"dcug"
4.2.3 de la Resolució.
Cod"cswguvc"rwdnkecek„"gu"eqpukfgtct§"tgcnkv¦cfc"nÓqrqtvwpc"pqvkÝecek„"c"ngu"

persones interessades, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

—7 Comissió de valoració
7.1 La Comissió de valoració és l’òrgan al qual pertoca encarregar-se del des-

envolupament d’aquesta convocatòria i està integrada per les persones següents:
Titulars:
1. Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la 

Policia.
2. Subdirector/a Operatiu de la Policia.
5" Ecr"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
6" Ecr"fg"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
5. Cap de la Comissaria General de Recursos Operatius.
6. Cap de l’Àrea d’Ordenació Professional.
7. Cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil.
8. Cap del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Direcció General 

de la Policia.
9. Cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.
320" Ecr"fg"nÓÉtgc"fg"RncpkÝecek„"k"Tgewtuqu"Igpgtcnu0
11. Secretaria: cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General 

de la Policia.
Suplents:
1. Cap de la Comissaria General Territorial.
2. Cap de la Divisió d’Intervenció.
3. Cap de Secció d’Avaluació Psicològica del Servei d’Avaluació i Orientació 

Psicològica de la Direcció General de la Policia.
4. Roser Talaverón i Planas, funcionària de l’Àrea d’Ordenació Professional.
5. Sotscap de l’Àrea de la Brigada Mòbil.
6. Cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Metropo-

litana de Barcelona.
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7. Cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Metro-
politana Sud.

8. Coordinadora de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius.
;0" Nnw‡u"[c‚g¦"k"Uƒpejg¦."hwpekqpctk"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
10. Anna Maria López i Flores, funcionària de l’Àrea d’Ordenació Professio-

nal.
11. Secretaria: Anna Costa i Mollfulleda, facultativa del Gabinet de Processos 

Selectius de la Direcció General de la Policia.
Actuarà com a president/a el/la subdirector/a general de Recursos Humans de 

nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."k"gp"nc"ugxc"cduflpekc."eqo"c"rtgukfgpv1c"uwrngpv."
el/la subdirector/a Operatiu de la Policia.

Podran assistir a les reunions de la comissió de valoració com a observadors, amb 
veu però sense vot, una persona representant de cadascuna de les organitzacions 
sindicals amb representació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.
904" Nc"eqokuuk„"fg"xcnqtcek„"rqv"crtqxct"gnu"etkvgtku"vflepkeu"rgt"c"nc"xcnqtcek„"

fgnu"ofltkvu0
7.3 La comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan convocant el nome-

nament de persones assessores especialistes, les quals actuaran amb veu però 
sense vot.

Per a l’execució de proves que s’hagin de realitzar per persones assessores es-
rgekcnkuvgu"ecnft§"pqofiu"nc"rtguflpekc"fÓwp"ogodtg"fg"nc"eqokuuk„"fg"xcnqtcek„."
rtflxkcogpv"fgukipcv"rgt"cswguvc."rgt"cuugiwtct/pg"nc"eqttgevc"tgcnkv¦cek„"k"vtcunncfct"
a la comissió de valoració el resultat de les proves.
Nc"ugiqpc"rtqxc"*vguv"rukeqvflepke+"gu"fwt§"c"vgtog"rgnu1rgt"ngu"ruke”ngiu1”nqiwgu"

de la Direcció General de la Policia, com a persones assessores especialistes.
7.4 La comissió de valoració té la facultat de convocar personalment les persones 

curktcpvu"rgt"vcn"fÓcenctkt"rwpvu"fwdvququ"fgnu"ofltkvu"k"ecrcekvcvu"q"cnvtgu"curgevgu"
de la documentació aportada per les persones interessades, quan ho consideri 
convenient.
907" Cnu"ghgevgu"fg"eqowpkecekqpu"k"cnvtgu"kpekfflpekgu."nc"eqokuuk„"vfi"nc"ugxc"ugw"c"

la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona, 
nc"swcn"rtguvct§"gn"uwrqtv"ocvgtkcn"k"vflepke"pgeguuctk"rgt"c"nc"ugxc"cevwcek„0

7.6 L’abstenció i la recusació dels membres de la comissió de valoració s’han 
d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"
comú.
909" Nc"eqokuuk„"fg"xcnqtcek„"pq"gu"rqv"eqpuvkvwkt"pk"cevwct"ugpug"nÓcuukuvflpekc"

com a mínim de sis dels seus membres.
7.8 La Comissió de Valoració té la categoria quarta de les que estableix el De-

cret 337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per 
tc„"fg"ugtxgku"c"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"ngu"eqttgurqpgpvu"oqfkÝecekqpu"
posteriors.

—8 Resolució del concurs oposició, cessament i presa de possessió
8.1 Aquesta convocatòria ha de ser resolta pel secretari general del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en un termini no superior a dotze 
oguqu"eqorvcfqtu"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"
sol·licituds.

Les persones aspirants, que hagin superat el curs o els cursos d’especialització i el 
període de pràctiques o hagin estat exemptes de la seva realització, seran adscrites 
fgÝpkvkxcogpv"cnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"rtflxkcogpv"cuukipcvu"cod"ect§evgt"rtqxkukqpcn"
d’acord amb el previst a la base 5.3.

La resolució del concurs oposició s’ha de publicar al DOGC, la qual cosa servirà 
fg"pqvkÝecek„"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"7;080d+"
fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"
públiques i del procediment administratiu comú.
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8.2 Un cop adjudicada una destinació a una persona aspirant, aquesta quedarà 
exclosa de l’altra llista en la que havia sol·licitat destinació de les relacionades a 
l’annex 2. L’ordre pel qual s’iniciaran les adjudicacions serà: primer llista B i des-
prés llista A.
:05" Nc"fguvkpcek„"cflwfkecfc"fiu"kttgpwpekcdng."nngxcv"swg"cdcpu"swg"Ýpcnkv¦k"gn"

vgtokpk"fg"rtguc"fg"rquuguuk„."gufgxkpiwk"cniwpc"fg"ngu"ektewouv§pekgu"swg"Ýiwtgp"
a l’article 14.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.

8.4 Les destinacions adjudicades tenen la consideració de voluntàries i, en 
eqpugs¯flpekc."pq"fqpgp"ftgv"c"kpfgopkv¦cek„"rgt"ecr"eqpegrvg0

8.4.1 Ateses les especials circumstàncies de caràcter logístic que concorren en el 
procés del desplegament del cos de mossos d’esquadra en l’àmbit de la Regió Policial 
Camp de Tarragona, Regió Policial Terres de l’Ebre, Regió Policial Metropolitana 
Pqtf"k"Tgik„"Rqnkekcn"Ogvtqrqnkvcpc"Uwf."gnu"hwpekqpctku"swg"qdvkpiwkp"nnqe"fg"vtg-
ball en el concurs oposició a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Tarragona, 
Tortosa, Sabadell o Sant Feliu de Llobregat podran ser destinats temporalment, 
en comissió de servei de caràcter voluntari, a d’altres localitats del mateix àmbit 
tgikqpcn"Ýpu"swg"eguukp"ngu"guogpvcfgu"ektewouv§pekgu"nqi‡uvkswgu."oqogpv"gp"swfl"
Ýpcnkv¦ct§"nc"eqokuuk„"fg"ugtxgku"k"uÓkpeqtrqtctcp"c"nc"nqecnkvcv"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn"
adjudicat en el concurs oposició.

Els llocs de treball afectats per aquesta provisió temporal estaran degudament 
kfgpvkÝecvu"gp"gn"eqttgurqpgpv"fqewogpv"p¿ogtq"5"swg"ceqorcp{c"c"nc"uqnánkekvwf"
de participació en el concurs oposició.

En aquests documents s’hi farà constar expressament la conformitat de la persona 
participant en el concurs oposició a ser destinada en comissió de serveis temporal-
ment a una altra localitat de les regions policials esmentades, sense perjudici de la 
fguvkpcek„"fgÝpkvkxc"qdvkpiwfc"gp"gn"eqpewtu"qrqukek„0

8.5 Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el segon 
dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

8.6 El termini de presa de possessió en la nova destinació és l’endemà del 
cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació 
de la persona funcionària; com a màxim al tercer dia del cessament si la destinació 
adjudicada comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial o àrea 
tgikqpcn"fg"vt§pukv"q"fkpu"wp"ocvgkz"§odkv"vgttkvqtkcn="k"eqo"c"o§zko"cn"ekpswfl"fkc"fgn"
cessament si la destinació comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió 
policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial, d’acord amb l’article 
15.2 i la disposició transitòria segona del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.

Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini 
de presa de possessió serà com a màxim de 3 dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució d’aquest concurs oposició al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpg-
ralitat de Catalunya.
:09" Gn"fktgevqt"igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc"rqv"rtqttqict"gn"vgtokpk"fg"eguucogpv"Ýpu"c"wp"

màxim de tres mesos, sempre que sigui indispensable per necessitats del servei.
Així mateix, el director general de la Policia pot concedir una pròrroga d’in-

eqtrqtcek„"c"nc"pqxc"fguvkpcek„"fg"Ýpu"c"xkpv"fkgu"j§dknu."uk"nc"fguvkpcek„"kornkec"
canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons 
lwuvkÝecfgu0
:0:" Ngu"fknkiflpekgu"fg"eguucogpv"k"fg"rtguc"fg"rquuguuk„"fg"ngu"rgtuqpgu"hwp-

cionàries que accedeixin a una nova destinació han de ser inscrites en el Registre 
general de personal de la Generalitat.

8.9 A l’efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els 
municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat, 
per raons urbanístiques o similars, i que disposin de serveis de transport urbà col-
lectius comuns.

—9 Pqtoc"Ýpcn
;03" Eqpvtc"ngu"tguqnwekqpu"fgÝpkvkxgu"fgn"ugetgvctk"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació les persones interessades podran 
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kpvgtrquct."fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"338"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 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"gn"Lwvlcv"Eqpvgpek„u"
Administratiu que correspongui d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 
14 de la Llei esmentada.
;04" Eqpvtc"ngu"tguqnwekqpu"fgÝpkvkxgu"k"gnu"cevgu"fg"vt§okv"fg"nc"eqokuuk„"fg"

valoració si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’as-
sumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones inte-
ressades podran interposar, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva 
rwdnkecek„"q"pqvkÝecek„."tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"gn"ugetgvctk"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord amb l’article 114 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

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

ANNEX 2

Relació de llocs de treball

Llista A

Especialitat de protecció de persones i béns nivell 2

1. Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones 
i béns són la prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat 
de les persones i els béns en els casos de grans concentracions de persones, ca-
tàstrofes, grans esdeveniments, protecció de personalitats, mitjançant dispositius 
de seguretat i plans especials de seguretat ciutadana en supòsits de complexitat 
vflepkec."itcxgvcv"k"kpvgpukvcv"okvlcpc."vcn"eqo"guvcdngkz"nÓCeqtf"IQX138814228."fg"
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

2. Requisits per a les persones participants:
Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’antiguitat al cos de mossos 

d’esquadra, comptador des del nomenament com a funcionari/ària de carrera.

3. Curs d’especialització:.
El curs bàsic d’ordre públic de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, tindrà una durada estimada entre 240 hores i 300 hores.

4. Llista A de destinacions ofertes:

PF?pkxgnn"fg"fguvkpcek„="E0"gur0?eqorngogpv"gurge‡Ýe="J?jqtctk="G?gurgekcn="F?pqodtg"fg"nnqeu"
de treball vacants

Rgtocpflpekc"o‡pkoc<"4"cp{u."rgt”"fÓceqtf"cod"nÓCeqtf"fgn"Rnc"fg"ecttgtc"rtqhgu-
sional del cos de mossos d’esquadra (GOV/166/2006, de 24 d’octubre) mentre duri 
gn"rtqefiu"fg"fgurngicogpv."gnu"rgt‡qfgu"gurgekcnu"fg"rgtocpflpekc"o‡pkoc"ugtcp"
fÓwp"cp{"cod"kpfgrgpfflpekc"fgn"pkxgnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"*cppgz"K."rwpv"4+0

Pqo"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn" PF" E0"gur0" Nqecnkvcv" J" F
Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Barcelona E 4

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Girona E 1
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Pqo"fgn"nnqe"fg"vtgdcnn" PF" E0"gur0" Nqecnkvcv" J" F
Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Lleida E 1

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Manresa E 1

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Sabadell E 1

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Sant Feliu de Llobregat E 1

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Tarragona E 8

Àrea Regional Recursos Operatius 16 19704,00 Tortosa E 5

Llista B

Especialitat d’ordre públic nivell 3

1. Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat d’ordre públic són la prevenció 
i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns 
en els casos de grans concentracions de persones, catàstrofes, grans esdeveniments, 
protecció de personalitats, mitjançant dispositius de seguretat i plans especials de 
ugiwtgvcv"ekwvcfcpc"gp"uwr”ukvu"fg"eqorngzkvcv"vflepkec."itcxgvcv"k"kpvgpukvcv"cnvc."vcn"
com estableix 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.

2. Requisits per a les persones participants:
Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’acompliment en llocs de treball 

de protecció de persones i béns, de protecció especial, de guia caní, d’intervenció en 
muntanya, de subsòl, d’intervenció subaquàtica o en la mateixa especialitat d’ordre 
r¿dnke."fÓceqtf"cod"nc"vcwnc"fg"eqttgurqpfflpekc"gpvtg"gurgekcnkvcvu"k"nnqeu"fg"vtgdcnn"
que consta en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

Per ser computat l’any d’acompliment, s’haurà d’haver obtingut de forma de-
Ýpkvkxc"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"ngu"gurgekcnkvcvu"guogpvcfgu0"Cn"rgt‡qfg"fÓqewrcek„"
fgÝpkvkxc"fgn"nnqe."ug"nk"uwoctcp"gnu"rgt‡qfgu"fÓqewrcek„"rtqxkukqpcn"fg"nnqeu"fg"
treball d’aquestes especialitats.

3. Cursos d’especialització.
Les persones funcionàries hauran de realitzar els cursos següents:
3.1 El curs bàsic d’ordre públic de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada estimada entre 240 hores i 300 
hores.
504" Gn"ewtu"fg"vflepkswgu"fÓkpvgtxgpek„"rqnkekcn"gp"qtftg"r¿dnke"fg"ect§evgt"ug-

lectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada 
estimada entre 240 hores i 300 hores.

4. Llista de destinacions B

PF?pkxgnn"fg"fguvkpcek„="E0"gur0?eqorngogpv"gurge‡Ýe="J?jqtctk="G?gurgekcn="F?pqodtg"fg"nnqeu"
de treball vacants

Rgtocpflpekc"o‡pkoc<"5"cp{u."rgt”"fÓceqtf"cod"nÓCeqtf"fgn"Rnc"fg"ecttgtc"rtqhgu-
sional del cos de mossos d’esquadra (GOV/166/2006, de 24 d’octubre) mentre duri 
gn"rtqefiu"fg"fgurngicogpv."gnu"rgt‡qfgu"gurgekcnu"fg"rgtocpflpekc"o‡pkoc"ugtcp"
fÓwp"cp{"cod"kpfgrgpfflpekc"fgn"pkxgnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"*cppgz"K."rwpv"4+0

Nom del lloc de treball: Àrea de Brigada Mòbil
ND: 16
C. esp.: 20976,00
Localitat: Sabadell
H: E
D: 9
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ANNEX 3

Nomenclatura dels llocs de treball de conformitat amb el Decret 243/2007, de 7 
de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.

Especialitat Llocs de treball
Protecció de persones i béns Àrea Regional de Recursos Operatius (llevat 

llocs de guia caní)
Intervenció en muntanya Unitat d’Intervenció en Muntanya
 Àrea Regional de Recursos Operatius (cor-

responent als llocs d’Intervenció en muntanya 
previstos al Decret 19/2002, de reestructuració de 
la Direcció General de Seguretat Ciutadana)

Subsòl Unitat de Subsòl
Protecció especial Àrea d’Escortes
Ordre públic Àrea de la Brigada Mòbil
Guia caní Unitat canina
 Àrea Regional de Recursos Operatius (llocs de 

guia caní)
Intervenció subaquàtica Unitat subaquàtica

ANNEX 4

Proves físiques

A) Descripció de les proves.

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 ell. 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 
Ýpcnkv¦ct§"nÓgzgtekek0

Valoració.
Es faran dos intents, no consecutius, i s’anotarà el nombre màxim de quilos que 

hagi aconseguit en el millor dels dos. 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.
Pqtogu0
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 han de fer contacte directe amb la barra.
d) S’ha de mantenir constant la força màxima durant un mínim de dos segons.
Aquesta prova 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 el més lluny possible.
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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 darrera del cap, des d’aquesta posició i sense aixecar 
els peus de terra, farà un llançament cap endavant el més lluny possible. Un cop 
realitzat el llançament es poden moure els peus de terra però en cap moment és 
podrà trepitjar o superar la línia de sortida de la prova.

Valoració,
Es podran realitzar dos intents no consecutius i és valorarà el millor registre.
Pqtogu0
c+" Gn"nncp›cogpv"gu"oguwtct§"fgu"fg"nc"n‡pkc"fg"uqtvkfc"k"Ýpu"cn"rtkogt"eqpvcevg"

de la pilota amb el terra.
b) Es considerarà intent nul aquell que no s’ajusti als paràmetres que descriuen 

la prova.
Aquesta prova 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 al més ràpid possible cap a la línia 
d’arribada situada a 50 m.

Valoració.
Es podran realitzar dos intents no consecutius i es valorarà el millor registre.
Pqtogu0
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-se carregat correctament el sac.
d) Deixar anar el sac fora de la zona destinada a aquest efecte.
g+" Pq"vqtpct"gn"uce"c"nc"¦qpc"fg"uqtvkfc0
Aquesta prova tindrà un valor del 20% sobre la puntuació total.

4. Cursa llançadora (course navette).
Nc"rgtuqpc"curktcpv"ug"ukvwct§"fcttgtg"fÓwpc"n‡pkc"rgt"eqogp›ct"wpc"ewtuc"Ýpu"cttk-

bar 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.
Nc"rtqxc"Ýpcnkv¦ct§"swcp"pq"ukiwk"ecrc›"fÓcttkdct"c"vtgrkvlct"nc"n‡pkc"cdcpu"fg"

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.
Pqtogu0
a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 m.
b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir-ne després.
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.
Aquesta prova tindrà un valor del 15% sobre la puntuació total.

B) Barems de les proves d’aptitud física.

R?"rwpvwcek„="EN?"ewtuc"fg"nncp›cfqtc."gp"rcnkgtu="XG?"xgnqekvcv."gp"ugiqpu="RO?"nncp›cogpv"rknqvc"
ogfkekpcn."gp"ogvtgu="VI?"vtceek„"igpgtcn."gp"swknqu0

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



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"726:"Î"37030422: 3039

P CL VE PM TG
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
32" œ"33" ø":.46" œ":.:2" œ"632

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
32" œ";" ø"33.86" œ"8.42" œ"487

(08.008.071)

*



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"726:"Î"37030422:3040

RESOLUCIÓ
GEH15;;214229."fg"3:"fg"fgugodtg."fg"eqpxqecv”tkc"fg"eqpewtu"gurge‡Ýe"fg"ofltkvu"
i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i tres llocs singulars del De-
partament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. EC/016/07).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
xkigpvu"c"Ecvcnwp{c"gp"ocvfltkc"fg"hwpek„"r¿dnkec="gn"Fgetgv"34513;;9."fg"35"fg"ocki."
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

Cvflu"swg"u„p"xcecpvu"wp"nnqe"fg"eqocpfcogpv"k"vtgu"nnqeu"ukpiwnctu"fgn"Fgrct-
tament d’Economia i Finances;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració 
de la Generalitat i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosa en el manual 
d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el corres-
ponent tràmit d’intervenció;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
icpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tfliko"lwt‡fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya,

RESOLC:

Ï3" Eqpxqect"eqpewtu"gurge‡Ýe"fg"ofltkvu"k"ecrcekvcvu"rgt"c"nc"rtqxkuk„"fÓwp"nnqe"
de comandament i tres llocs singulars del Departament d’Economia i Finances 
(convocatòria de provisió núm. EC/016/07), que es detallen a l’annex 2.

Ï4" Crtqxct"ngu"dcugu"fg"nc"eqpxqecv”tkc"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"3"fÓcswguvc"Tg-
solució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller 
d’Economia i Finances en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb 
nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnk-
swgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"
de gener, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de desembre de 2007

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances



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

(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

LLISTA A

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

1 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Tarragona(*) E 8

2 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Manresa E 1

3 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Girona E 1

4 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Barcelona E 4

5 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Sabadell(*) E 1

6 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Sant Feliu de
Llobregat(*) E 1

7 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Lleida E 1

8 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Tortosa(*) E 5

RESULTES

9 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 Granollers E R

10 Àrea Regional de Recursos Operatius 16 La Seu d'Urgell E R

LLISTA B

DESTÍ

Indiqueu amb 
una X si 

voleu 
participar

DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

1 Àrea de Brigada Mòbil 16 Sabadell E 9

Signatura i data

(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL 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

GRAELLA CAPORAL AGP40008
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