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RESOLUCIÓ
IRP/2674/2008, de 26 d’agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de 
lliure designació, de llocs de treball a l’Àrea d’Escortes de l’especialitat de pro-
tecció especial de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de 
registre de la convocatòria 127/08).

Atès que estan pendents de provisió deinitiva determinats llocs de treball de la 
categoria de mosso/a a l’Àrea d’Escortes de l’especialitat de protecció especial del 
cos de mossos d’esquadra, dotats pressupostàriament, la provisió dels quals s’ha de 
fer pel sistema de lliure designació d’acord amb el que estableix la relació de llocs 
de treball vigent d’aquest cos;

Atès el que preveuen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Gene-
ralitat-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 Catalunya en matèria de funció pública, i el 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, 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 aplicable;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, 
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, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de treball a 
l’Àrea d’Escortes de l’especialitat de protecció especial de la categoria de mosso/a 
del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característiques dels quals són les 
que consten a l’Annex 2 d’aquesta Resolució, d’acord amb les bases que iguren a 
l’Annex 1 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 publicació al DOGC, d’acord amb 
l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós 
administratiu, d’acord amb el que disposa 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 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, 26 d’agost 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
1.1 Es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de treball 

a l’Àrea d’Escortes de l’especialitat de protecció especial de la categoria de mosso/a 
del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característiques dels quals són les que 
consten a l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

1.2 Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat de protecció especial són 
la prevenció i neutralització de les situacions de risc especíic greu per a la seguretat 
de les persones, tal com estableix l’apartat 2 de l’Annex 1 de 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 Persones participants
2.1 Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries de 

la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra que reuneixin els requisits 
que s’indiquen a la base 3 en la data en què inalitza el termini de presentació de 
les sol·licituds de participació.

2.2 Les persones funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de mossos 
d’esquadra en servei actiu que estiguin adscrites provisionalment a algun dels llocs 
de treball oferts a l’Annex 2 d’aquesta convocatòria i compleixin els requisits estan 
obligades a participar en aquest procediment.

—3 Requisits de les persones participants
3.1 Les persones funcionàries de la categoria de mosso/a han de trobar-se respecte 

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 fun-
cions no poden participar en aquesta convocatòria mentre duri la suspensió, 
i les persones funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb 
canvi de destinació o dins la mateixa localitat sense canvi de residència, tampoc 
no hi poden participar durant el període que s’hagi determinat en la resolució 
sancionadora.

3.3 Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’acompliment en llocs 
de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns, d’ordre públic, de guia 
caní, d’intervenció en muntanya, de subsòl, d’intervenció subaquàtica, d’intervenció, 
desactivació d’explosius o en la mateixa especialitat de protecció especial, d’acord 
amb la taula de correspondència entre especialitats i llocs de treball que consta a 
l’Annex 3 d’aquesta convocatòria.

Per ser computat l’any d’acompliment, s’haurà d’haver obtingut de forma de-
initiva un lloc de treball de les especialitats esmentades. Al període d’ocupació 
deinitiva del lloc se li sumaran els períodes d’ocupació provisional de llocs de 
treball d’aquestes especialitats.

3.4 Les persones funcionàries en situació d’excedència voluntària per interès 
particular i per agrupació familiar només poden participar-hi si porten més de dos 
anys en aquesta situació el dia en què inalitzi el termini de presentació de les sol-
licituds de participació.

3.5 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball subjecte a un perí-
ode especial de permanència mínima no poden participar en aquesta convocatòria 
durant el termini de permanència establert en cada cas en les relacions de llocs de 
treball, en els termes previstos a l’article 6.4 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre. 
El còmput d’aquest període de permanència mínima es farà en referència a l’article 
6.5 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, i tenint en compte la data en què inalitzi 
el termini de presentació de sol·licituds de participació.
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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 
complint ins a la data de resolució d’aquesta convocatòria.

3.6 Per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir el certiicat 
de 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 títols, 
diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

En el cas que les persones aspirants no tinguin el certiicat acreditatiu correspo-
nent, s’avaluaran aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, 
mitjançant una prova especíica.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la inalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds de participació, es farà públic a les adreces 
citades a la base 4.2.3 d’aquesta convocatòria el dia, l’hora i el lloc de realització 
de la prova.

No obstant l’anterior, resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones 
aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs especíic o de lliure designació o de selecció de personal a l’Administració 
de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell 
o superior.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.

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

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

al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació (DAD 59).

4.2 Llocs de presentació de sol·licituds.
4.2.1 El model de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria està a disposició 

de les persones interessades en el Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, als seus serveis territorials a Girona, Lleida, Catalunya Central i Alt 
Pirineu i Aran, a la Direcció General de la Policia, a les delegacions territorials del 
Govern a Barcelona, Tarragona i Les 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, degudament em-
plenades i signades, cal que s’adrecin 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 de la present convocatòria al DOGC.

4.2.3 Les sol·licituds es poden presentar en 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, pl. Frederic Escofet i Alsina s/n, 43006 Tarragona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
ctra. de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.
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Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 
av. Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, 
38, 25008 Lleida.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 
c. de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.

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

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, c. Sèquia, 11, entresol, 17001 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

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

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

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a la Catalunya Central, c. Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, c. Comtat d’Urgell, 10, La Seu d’Urgell.

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 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.3 No s’admetran renúncies a la participació en aquesta convocatòria una vegada 
hagin transcorregut deu dies hàbils següents al de la inalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds, excepte per causes objectives degudament justiicades per la persona 
funcionària i apreciades per la persona titular de la Direcció General de la Policia.

—5 Mitjans d’acreditació
Es tindran en compte els mitjans de reconeixement i identiicació de les com-

petències necessàries pel desenvolupament de les funcions dels llocs de treball a 
proveir que consten a l’Annex 2 d’aquesta convocatòria i per acreditar-les realitzaran 
tests psicotècnics, una entrevista, una avaluació de les capacitats físiques que es 
descriuen a l’Annex 4 i un curs d’especialització, a càrrec dels tècnics assessors 
que determini el director general de la Policia

5.1 Cursos d’especialització
Les persones funcionàries hauran de realitzar els cursos següents:
5.1.1 El curs bàsic d’ordre públic organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, amb una durada estimada d’entre 240 hores i 300 hores.
5.1.2 El curs bàsic d’escortes organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya amb una durada estimada d’entre 275 hores i 325 hores.
Quedaran exemptes de realitzar aquest curs o cursos d’especialització aquelles 

persones candidates que acreditin, mitjançant la corresponent certiicació, haver-ne 
superat amb anterioritat un d’igual o similar contingut teòric impartit per l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya o que aportin una certiicació d’homologació 
expedida pel mateix Institut.

Durant la realització del curs o cursos, les persones funcionàries gaudiran de 
llicència per estudis. La realització del curs o cursos no donarà dret als participants 
a percebre cap tipus d’indemnització per raó de serveis.

—6 Informe d’idoneïtat
6.1 Avaluats els mitjans d’acreditació, el director general de la Policia del qual 

depenen els llocs convocats, emetrà, en el termini de 15 dies hàbils comptadors a 
partir de la realització de la darrera prova, un informe en relació amb les persones 
aspirants que es considerin més idònies per ocupar els llocs de treball a proveir.

6.2 Així mateix, el director general de la Policia de qui depenen els llocs 
convocats pot proposar que es declari deserta totalment o parcialment la provisió 
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dels llocs de treball convocats, si considera que cap dels candidats té les capacitats, 
aptituds , actituds i competències que es considerin necessàries per desenvolupar 
amb idoneïtat el lloc de treball a proveir d’acord amb l’informe.

—7 Resolució de la convocatòria, cessament i presa de possessió
7.1 Aquesta convocatòria ha de ser resolta pel secretari general del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en un termini no superior a sis 
mesos, comptadors des de l’endemà de la inalització del termini de presentació 
de sol·licituds, a proposta del director general de la Policia. La resolució d’aquesta 
convocatòria s’ha de publicar al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, la 
qual cosa servirà de notiicació a les persones interessades d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que abans que inalitzi el 
termini de presa de possessió, esdevingui alguna de les circumstàncies que iguren 
a l’article 14.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.

7.3 Les destinacions adjudicades tenen la consideració de voluntàries i, en 
conseqüència, no donen dret a indemnització per cap concepte.

7.4 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.

7.5 Termini de presa de possessió:
Les persones funcionàries prendran possessió en la nova destinació l’endemà del 

cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació de 
la persona funcionària; si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de 
destinació dins la regió policial o àrea regional de trànsit o dins un mateix àmbit 
territorial, com a màxim, prendran possessió en la nova destinació al tercer dia del 
cessament; i en el cas que la destinació comporti canvi de localitat de destinació a 
una altra regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial, com a 
màxim, prendran possessió al cinquè dia del cessament, 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’aquesta convocatòria al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya.

7.6 El director general de la Policia pot prorrogar el termini de cessament ins a un 
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-
corporació a la nova destinació de ins a vint dies hàbils, si la destinació implica 
canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons 
justiicades.

7.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones fun-
cionàries que accedeixin a una nova destinació han de ser inscrites en el Registre 
general de personal de la Generalitat.

7.8 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.

—8 Norma inal
8.1 Contra les resolucions deinitives del secretari general del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació les persones interessades podran 
interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, po-
testativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
seva publicació o notiicació davant el secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, 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 
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administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notiicació, 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.

ANNEX 2

Relació de llocs a proveir

Abreviatures
ND= nivell de destinació; C. esp. = complement especíic anual; H= horari (E= horari 

especial); D= dotacions;

Nom del lloc: Àrea d’Escortes de l’especialitat de protecció especial.
ND: 14.
C. esp.: 19.000,68 euros.
Localitat: Sabadell.
H: E.
D: 28
Permanència mínima: 3 anys, però segons l’Acord del Pla de carrera professional del 
cos de mossos d’esquadra (GOV/166/2006, de 24 d’octubre), mentre duri el procés 
de desplegament, els períodes especials de permanència mínima seran d’un any 
amb independència del nivell de l’especialitat.

ANNEX 3

Nomenclatura dels llocs de treball

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

de guia caní)
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 en muntanya Unitat d’Intervenció en Muntanya
Subsòl Unitat de Subsòl
Intervenció subaquàtica Unitat subaquàtica
Intervenció Àrea del Grup Especial d’Intervenció
Desactivació d’explosius Àrea Tedax

Nomenclatura d’acord amb el que estableix el Decret 243/2007, de 7 de novem-
bre.

ANNEX 4

EXERCICIS FÍSICS

Descripció dels exercicis

—1 Circuit d’agilitat
El seu objectiu és valorar l’agilitat.
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Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra 

amb les cames lexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus a terra.
b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant 

haurà de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal 
sobre un matalasset, passar per sota d’una tanca d’atletisme, saltar per sobre d’un 
plint situat transversalment d’1 m d’alçada, passar per sota d’una tanca d’atletisme, 
saltar una tanca d’atletisme (l’alçada de les tanques d’atletisme serà de 90 cm), que 
s’haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada, transportar 
sobre les espatlles un sac de 20 kg en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la 
línia d’arribada s’aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.

Durant el desenvolupament de la prova:
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici.
b) En el transcurs de l’exercici no es podrà tombar cap obstacle.
c) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l’eix transversal del tronc.
d) El sac haurà d’estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una 

línia marcada a terra.
Valoració: es faran dos intents, no consecutius, i s’anotarà el millor temps d’amb-

dós.

—2 Prova 10 x 5
Objectiu: valorar la velocitat de desplaçament i l’agilitat.
Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant se situarà justament davant d’una de les dues línies paral-

leles marcades al terra, a cinc metres de distància l’una de l’altra.
b) Quan soni el senyal que posarà en marxa el cronòmetre, haurà de córrer a 

la màxima velocitat cap a l’altra línia, traspassar-la, girar-se i córrer en el sentit 
contrari.

c) Aquesta acció s’ha de repetir ins a completar cinc cicles d’anada i tornada, 
és a dir, un total de 50 m.

d) Quan inalitzi el cinquè cicle i la persona aspirant trepitgi més enllà de la 
línia d’arribada, que serà la mateixa des de la qual ha iniciat la prova, el cronòmetre 
s’aturarà i registrarà el temps invertit.

Normes:
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar la prova.
b) En el transcurs de la prova les línies hauran de ser sempre ultrapassades.
Valoració: es faran dos intents no consecutius i s’anotarà el millor temps d’amb-

dós.

—3 Abdominals en 30 segons
Objectiu: valorar la força dinàmica del tronc.
Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant es col·locarà asseguda a terra amb les cames lexionades 

90 graus, els peus una mica separats i els dits de les mans entrellaçats darrera del 
clatell.

b) Els peus estaran subjectats a terra.
c) Després del senyal, la persona aspirant haurà d’intentar realitzar el major 

nombre possibles de vegades el cicle de lexió i extensió del maluc durant trenta 
segons, i haurà de tocar amb els colzes els genolls, en la lexió, i el terra amb l’es-
quena, en l’extensió.

Normes:
a) Les cames hauran de mantenir-se lexionades 90 graus durant tota la prova.
b) Així mateix, els dits de les mans s’hauran de mantenir entrellaçats ins a 

l’acabament de l’exercici.
Valoració: es farà un sol intent i es registrarà el nombre total dels cicles realitzats 

durant els 30 segons de durada de l’exercici.
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—4 Cursa llançadora (course navette)
La persona aspirant es situarà darrera d’una línia per començar una cursa ins arri-

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.

La prova inalitzarà quan no sigui capaç d’arribar a trepitjar la línia abans de 
sentir el senyal sonor. Es retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d’on va 
iniciar l’exercici i lliurarà la targeta al testador.

Normes:
a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 m.
b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir desprès del mateix.
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.
Valoració: es registrarà el número de l’últim palier anunciat. Es realitzarà un 

únic intent.

—5 Adaptació al medi aquàtic
Aquest exercici es desenvoluparà en dues parts.
Primera part, manteniment a la superfície.
La persona aspirant ha de romandre lotant dins l’aigua sense variar la seva posició, 

ni subjectar-se enlloc. Ha d’agafar amb la seva mà esquerra o dreta un pes d’1 kg. 
Aquest pes en cap moment haurà de tocar l’aigua, en un temps d’un minut.

La persona aspirant ha de mantenir-se lotant dins l’aigua un mínim d’un mi-
nut.

Segona part, exercici de velocitat:
La persona aspirant ha de nedar en l’estil lliure una distància de 50 metres al 

més ràpid possible.
La persona aspirant no ha d’ultrapassar el temps màxim de 50 segons.
Valoració: es farà un sol intent i s’haurà de superar les dues parts de l’exercici.

(08.225.002)
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CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució IRP/1233/2008, de 17 d’abril, de convocatòria de procés selectiu 
per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de 
la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 72/08) (DOGC núm. 5119, pàg. 
32734, de 25.4.2008).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC 
i publicat al núm. 5119, pàg. 32734, de 25.4.2008, se’n detalla la correcció opor-
tuna:

A la pàgina 32743, base 6.1.1.c), Tercer exercici: coneixements de llengua cata-
lana, on diu:

“(...) d’una carta personal de 150 paraules com a màxim i els coneixements 
(...)”,

ha de dir:
“(...) d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements (...)”.

Barcelona, 1 d’agost de 2008

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

(08.213.146)

*
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