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RESOLUCIÓ
IRP/137/2008, de 21 de gener, per la qual es convoca concurs oposició per a la 
provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investiga-
ek„"cxcp›cfc"k"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"fg"nc"ecvgiqtkc"fg"oquuq1c"fgn"equ"fg"oquuqu"
fÓguswcftc"*p¿o0"fg"tgikuvtg"CIR132212:+0

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

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

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

RESOLC:

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

—2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via 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 Fkctk"QÝekcn"fg"
nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, d’acord amb l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 
fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."q"dfi"tgewtu"eqpvgpek„u"cfokpkuvtcvkw."fÓceqtf"cod"nÓctvkeng"68"
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, davant el jutjat contenciós admi-
nistratiu que correspongui, d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de 
l’esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol.

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

Barcelona, 21 de gener de 2008

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
Es convoca concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de l’espe-

ekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"fg"nc"nnkuvc"C"fg"nÓcppgz"4."
fg"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"fg"nc"nnkuvc"D"fg"
nÓcppgz"4"k"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"fg"nc"nnkuvc"
C de l’annex 2 de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra, el nombre 
i les característiques dels quals són els que consten a l’esmentat annex 2 d’aquesta 
Resolució.

Les funcions dels llocs de treball oferts 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 mosso/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 mosso/a del cos de mossos 
d’esquadra en servei actiu que estiguin adscrites provisionalment a algun dels llocs 
fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"fg"nc"nnkuvc"
C"fg"nÓcppgz"4."fg"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"fg"
nc"nnkuvc"D"fg"nÓcppgz"4"k"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"gurgekÝecvu"c"nÓcrctvcv"6"
de la llista C de l’annex 2 i que compleixin els requisits estan obligades a participar 
en aquest concurs oposició, en la llista que els correspongui.

—3 Requisits de les persones aspirants
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 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 
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 una antiguitat mínima d’acord 
amb el que s’estableix a l’apartat 2 de cadascuna de les llistes de l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria, excepte les persones funcionàries que estiguin ocupant de manera 
fgÝpkvkxc"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"c"nÓgurgekcnkvcv"k"swg"rctvkekrkp"gp"cswguv"eqpewtu"qrqukek„"
només per canviar de localitat.

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 
cp{u"gp"cswguvc"ukvwcek„"gn"fkc"gp"swfl"Ýpcnkv¦k"gn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"ngu"uqn/
licituds de participació.

3.5 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball subjecte a un període 
especial de permanència mínima no poden participar en aquest concurs oposició 
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 
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
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—4 Rtgugpvcek„"fg"uqnánkekvwfu
4.1 Les persones interessades han de demanar la participació en aquesta con-

vocatòria mitjançant la documentació següent:
Fqewogpv"p¿o0"3<"uqnánkekvwf"fg"rctvkekrcek„"gp"cswguvc"eqpxqecv”tkc"cftg›cfc"

al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici-
pació (DAD 26).
Fqewogpv"p¿o0"4<"hwnn"fÓcnángicek„"fg"ofltkvu"*FCF"340e+0
Tots els mèrits que es facin constar en el full d’al·legació de mèrits s’hauran 

d’acreditar documentalment perquè siguin tinguts en consideració.
En el cas de persones aspirants que hi participin al·legant com a mèrit la desti-

nació prèvia del cònjuge o de l’altre membre de la unió estable de parella, hauran 
d’adjuntar la documentació següent:
c+" Nc"fqewogpvcek„"lwuvkÝecvkxc"fgn"ocvtkoqpk"q"fg"nc"wpk„"guvcdng"fg"rctgnnc"k"

de la convivència al·legada.
d+" Wp"egtvkÝecv"fgn"hgv"swg"nc"rctgnnc"gu"vtqdc"gp"ugtxgk"cevkw"k"gp"swfl"eqpuvk"nc"

localitat on 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"eqpuvkp"nc"vqvcnkvcv"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qdlgevg"

de provisió i on les persones interessades han de numerar els llocs de treball als 
quals opten, per ordre de preferència. Aquest document constarà de tres llistes: 
A (especialitat d’investigació bàsica), B (especialitat d’investigació avançada) i C 
*gurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec+0

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, la Catalunya Central, l’Alt Pirineu 
i Aran 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, amb els documents 
ressenyats a la base 4.1 degudament emplenats i signats, cal que s’adrecin al secre-
tari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en 
el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria al DOGC.

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.
Tgikuvtg"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."Tgik„"Rqnkekcn"Egpvtcn."cx0"Rc•uqu"

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.
Tgikuvtg"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"nc"Rqnkekc."Étgc"Tgikqpcn"fg"Vt§pukv"fg"Iktqpc."

evtc0"fg"Ucpvc"Eqnqoc"fg"Hctpgtu."mo"3."rqn‡iqp"Ocu"Zktiw."39227"Iktqpc0
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.
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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.

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"gn"
Sucre), 08500 Vic.

Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
nÓCnv"Rktkpgw"k"Ctcp."evtc0"E/35."mo";2.4."47852"Vcnctp0

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
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.

4.4 Cada persona participant haurà d’indicar l’ordre de preferència dels llocs 
de treball en les llistes en què vulgui participar.
60603" Ngu"rgtuqpgu"eqpewtucpvu"swg"qewrkp"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"hqtoc"fgÝpkvkxc"

han de fer constar la seva preferència respecte de les destinacions a què vulguin 
optar d’entre les indicades a les tres 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 
de fer constar la seva preferència respecte de la totalitat de destinacions ofertes a 
la llista A i, en cas que optin per alguna destinació de les llistes B o C de l’annex 2 
d’aquesta Resolució, han de sol·licitar totes les de la llista corresponent, també per 
ordre de preferència.

Les persones concursants que estiguin adscrites provisionalment a un lloc de 
treball dels descrits a la llista B de destinacions indicades a l’annex 2 han de fer 
constar la seva preferència respecte de la totalitat de destinacions ofertes a la llista 
B i, en cas que optin per alguna destinació de les llistes A o C de l’annex 2 d’aquesta 
Resolució, han de sol·licitar totes les de la llista corresponent, també per ordre de 
preferència.

Les persones concursants que estiguin adscrites provisionalment a un lloc de 
treball dels descrits a la llista C de destinacions indicades a l’annex 2 han de fer 
constar la seva preferència respecte de la totalitat de destinacions ofertes a la llista 
C i, en cas que optin per alguna destinació de les llistes A o B de l’annex 2 d’aquesta 
Resolució, han de sol·licitar totes les de la llista corresponent, també per ordre de 
preferència.

4.5 Les persones concursants adscrites provisionalment i les que reingressin al 
servei actiu mitjançant la participació en aquesta convocatòria han de fer constar 
la seva preferència respecte a la totalitat de les destinacions indicades en la llista a 
la qual optin de l’annex 2 d’aquesta Resolució.

4.6 Totes les persones aspirants han d’expressar l’ordre de preferència personal 
dels llocs de treball oferts en les llistes A, B i C, segons correspongui, mitjançant 
nÓcpqvcek„"fgn"p¿ogtq"qtfkpcn"swg"gueckiwk"gp"gn"tgswcftg"eqttgurqpgpv"c"ecfc"nnqe"
de treball.
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Eqo"swg"pq"gu"rqv"uqnánkekvct"ofiu"fÓwp"nnqe"fg"vtgdcnn"cod"gn"ocvgkz"p¿ogtq"fg"
rtghgtflpekc."gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"jk"jcik"tgrgvkek„"fÓwp"p¿ogtq"rgt"c"ofiu"fÓwp"nnqe"fg"
la relació de llocs de treball s’entendrà vàlida la preferència indicada per al primer 
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
C"nc"tguvc"fg"nnqeu"fg"vtgdcnn"chgevcvu"rgt"nc"tgrgvkek„"gp"gn"p¿ogtq"fg"rtghgtflpekc."

ugÓnu"cuukipct§"gn"p¿ogtq"qtfkpcn"swg"koogfkcvcogpv"gn"ugiwgkzk."ugiwkpv"gn"ocvgkz"
qtftg"eqttgncvkw"swg"tguwnvk"fg"ngu"nnkuvgu"fg"fguvkpcekqpu"swg"Ýiwtgp"kortgugu"cn"
fqewogpv"p¿o0"50

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"
ugiwgkzk"c"nÓ¿nvko"cpqvcv."ugiwkpv"gn"ocvgkz"qtftg"eqttgncvkw"swg"tguwnvk"fg"ngu"nnkuvgu"
fg"fguvkpcekqpu"swg"Ýiwtgp"kortgugu"gp"gn"fqewogpv"p¿o0"50

4.7 Per tal de cobrir les vacants o l’increment de les dotacions que es puguin 
produir com a conseqüència del procés d’adjudicació de destinacions, les persones 
aspirants poden fer constar la seva preferència en els possibles llocs de treball de 
tguwnvgu."swg"eqpuvgp"gp"gn"fqewogpv"p¿o0"5."swg"kpkekcnogpv"pq"ukiwkp"qdlgevg"fg"
provisió per no restar vacants.

En cas que s’opti per escollir algun o tots els llocs de treball de resultes, l’ordre 
en el qual s’expressi la preferència ha d’estar inclòs en la seqüència numèrica de 
destinacions sol·licitades en la convocatòria.

—5 Gn"eqpewtu"qrqukek„"eqpuvc"fg< la fase de concurs, la fase d’oposició i els 
cursos d’especialització.

5.1 Fase de concurs.
Els mèrits s’hauran de fer constar en el full d’al·legació de mèrits (DAD 12.c), 

que s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud per prendre part en la con-
vocatòria.

Tots els mèrits que facin constar les persones concursants s’hauran d’acreditar 
documentalment perquè siguin tinguts en consideració mitjançant la presentació 
d’originals o, si s’escau, de còpies compulsades.

En aquesta fase es valoren els mèrits que hagin al·legat les persones interessades, 
Ýpu"c"wp"o§zko"fg"52"rwpvu0

Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

5.1.1 Grau personal. El fet de tenir el grau personal consolidat 14 es valora en 
2 punts.

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

recursos humans (PGA07)”, 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
Nc"xcnqtcek„"uÓgzvtcwt§"fg"nÓ¿nvkoc"xcnqtcek„"fgn"RIC/29"fg"swfl"fkurquk"nÓCf-

okpkuvtcek„."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"4"rwpvu0"Gp"ecu"swg"nc"rgtuqpc"curktcpv"pq"vkpiwk"
xcnqtcek„"fg"nÓ¿nvko"RIC/29"fg"swfl"gu"fkurquk."nc"rwpvwcek„"ugt§"20

Els/les representants sindicals del cos de mossos d’esquadra han de ser valorats/ades 
per aquest mèrit d’acord amb els criteris que estableixi la Comissió de valoració.

5.1.3 Experiència professional en el cos de mossos d’esquadra. El fet d’haver 
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:
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec<"2.72"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:8478

C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc<"2.32"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"
a un màxim de 7 punts.
C"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec<"2.32"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.
Per accedir a llocs de treball de les destinacions ofertes a la llista B, es valora el 

temps treballat:
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc<"2.72"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"

a un màxim de 7 punts.
C"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec<"2.47"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec<"2.37"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.
Per accedir a llocs de treball de les destinacions ofertes a la llista C, es valora el 

temps treballat:
C"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec<"2.72"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc<"2.47"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"

a un màxim de 7 punts.
C"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec<"2.37"rwpvu"rgt"vtkoguvtg"eqorngv."Ýpu"c"wp"

màxim de 7 punts.
5.1.4 Cursos de formació i perfeccionament. Per haver superat cursos de 

formació i perfeccionament, directament relacionats amb les funcions pròpies 
fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"c"rtqxgkt"gp"cswguvc"eqpxqecv”tkc."korctvkvu"gp"egpvtgu"qÝ-
cials de formació, d’una durada igual o superior a 24 hores, sempre que s’hagi 
goflu"gn"eqttgurqpgpv"fkrnqoc"q"egtvkÝecv"fÓcrtqÝvcogpv."Ýpu"c"wp"o§zko"fg"
3 punts.

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"wp"cp{0"Vcorqe"gu"eqorwvgp"
els serveis prestats simultàniament amb d’altres al·legats.

Per a la valoració d’aquest mèrit no es computarà l’any d’acompliment establert 
com a requisit a 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.
5.1.7 Titulacions acadèmiques. Per titulacions acadèmiques rellevants per als 

nnqeu"fg"vtgdcnn"swg"ecn"rtqxgkt."uÓcvqtictcp"Ýpu"c"wp"o§zko"fg"7"rwpvu."ugiqpu"gn"
barem següent:

La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 
A, actualment grup A, subgrup A1, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
nÓguvcvwv"d§uke"fg"nÓgorngcv"r¿dnke."gu"xcnqtc"cod"5"rwpvu"ecfcuewpc0

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

La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 
C, actualment 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.
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Pq"gu"xcnqtctcp"ngu"vkvwncekqpu"cecfflokswgu"fg"pkxgnn"kphgtkqt"swg"ukiwkp"pgegu-
sàries per assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguin com a mèrit.
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 valorarà a raó d’1,5 punts.
Hgnkekvcekqpu"r¿dnkswgu"kpfkxkfwcnu<"gu"xcnqtctcp"c"tc„"fg"2.7"rwpvu0
5.1.9 Destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de 

parella. La destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de 
rctgnnc."uk"vcodfi"vtgdcnnc"c"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec"k"c"nc"ocvgkzc"eqoctec"qp"gu"vtqdkp"
gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"qhgtvu."ugortg"swg"nÓcurktcpv"pq"vkpiwk"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fgÝpkvkw"
assignat en la localitat a la qual opti, es valorarà amb la mateixa puntuació que la 
que en aquest concurs s’atorga a la persona aspirant per causa de l’antiguitat.

5.2 Fase d’oposició.
5.2.1 La fase d’oposició constarà d’una prova obligatòria de caràcter selectiu que 

eqpukuvkt§"gp"nc"tgcnkv¦cek„"fÓwp"s¯guvkqpctk"vkrwu"vguv"uqdtg"gnu"vgoctku"swg"Ýiwtgp"
a l’annex 4, amb el benentès que caldrà fer un qüestionari diferent per a cada llista 
de llocs de treball de l’annex 2 en la qual se sol·liciti participar.

La prova es valorarà de 0 a 15 punts.
Per superar aquesta prova s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts 

en la resolució de cada qüestionari realitzat.
La durada de la prova la determinarà la Comissió de valoració.
Les persones aspirants que no assoleixin la puntuació mínima assenyalada en 

l’apartat anterior restaran excloses del procés selectiu.
5.2.2 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"
nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec"rtqxg•v."gp"gn"ugw"oqogpv."okvlcp›cpv"eqpewtu"
oposició estan exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta a la base 
5.2 d’aquesta convocatòria, i les persones funcionàries que hagin ocupat amb ca-
t§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"d§ukec"rtqxg•v."gp"
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"guvkiwkp"qewrcpv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgu-
rgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"rtqxg•v."gp"gn"ugw"oqogpv."okvlcp›cpv"eqpewtu"
oposició estan exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta a la base 5.2 
d’aquesta convocatòria, i les persones funcionàries que hagin ocupat amb caràcter 
fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fÓkpxguvkicek„"cxcp›cfc"rtqxg•v."gp"gn"
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 B.

D’acord amb l’article 10 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, les persones funci-
qp§tkgu"swg"guvkiwkp"qewrcpv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"
fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"rtqxg•v."gp"gn"ugw"oqogpv."okvlcp›cpv"eqpewtu"qrqukek„"guvcp"
exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta a la base 5.2 d’aquesta 
eqpxqecv”tkc."k"ngu"rgtuqpgu"hwpekqp§tkgu"swg"jcikp"qewrcv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"
wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"rtqxg•v."gp"gn"ugw"oqogpv."
mitjançant concurs oposició poden optar per restar exemptes de la fase d’oposició, 
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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 C.

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 tres 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 valo-
ració, es procedirà a fer una assignació provisional a les persones aspirants que, en 
gn"oqogpv"fg"eqpewtuct."guvkiwkp"qewrcpv"cod"ect§evgt"fgÝpkvkw"wp"nnqe"fg"vtgdcnn"
de la mateixa especialitat que els oferts en aquesta convocatòria i estiguin exemptes 
de la fase d’oposició, d’acord amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs i 
nÓqtftg"fg"rtghgtflpekc"ocpkhguvcv"gp"gn"fqewogpv"p¿ogtq"5"guogpvcv"c"nc"dcug"6030

Els empats en la puntuació resultant de la valoració total dels mèrits s’han de 
dirimir d’acord amb la puntuació atorgada als mèrits enunciats en la base 5.1 i segons 
l’ordre expressat; si persisteix l’empat es resoldrà, primer, segons la data d’ingrés 
com a funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de mossos 
fÓguswcftc."k"ugiqp."rgn"p¿ogtq"fÓqtftg"qdvkpiwv"gp"gn"rtqefiu"ugngevkw"fÓceefiu"c"nc"
categoria de mosso/a.

b) L’assignació provisional de les destinacions que restin per proveir es determi-
narà 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 amb l’ordre 
fg"rtghgtflpekc"ocpkhguvcv"rgt"nc"rgtuqpc"curktcpv"gp"gn"fqewogpv"p¿ogtq"5"guogpvcv"
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 com a funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de 
oquuqu"fÓguswcftc"k."rgt"¿nvko."rgn"p¿ogtq"fÓqtftg"qdvkpiwv"gp"gn"rtqefiu"ugngevkw"
per ingressar en la categoria de mosso/a.

5.4 Curs o cursos d’especialització.
Les persones aspirants realitzaran el curs o els cursos d’especialització a l’Institut 

fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"fÓceqtf"cod"ngu"gurgekÝecekqpu"fg"nÓcppgz"40
Quedaran exemptes de realitzar aquest curs o cursos d’especialització aquelles 

rgtuqpgu"ecpfkfcvgu"swg"cetgfkvkp."okvlcp›cpv"nc"eqttgurqpgpv"egtvkÝecek„."jcxgt/
ne superat amb anterioritat un d’igual o similar contingut teòric, d’acord amb les 
gurgekÝecekqpu"fg"nÓcrctvcv"5"fg"ngu"nnkuvgu"fg"nÓcppgz"4."korctvkv"rgt"nÓKpuvkvwv"fg"
Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"."q"swg"crqtvkp"wpc"egtvkÝecek„"fÓjqoqnqicek„"
expedida pel mateix institut.

La Comissió de valoració determinarà els cursos que eximeixen de realitzar 
aquest curs d’especialització.

La realització d’aquests cursos no donarà dret a percebre cap tipus d’indemnit-
zació per raó de serveis.

Les persones aspirants gaudiran de llicència per estudis des de l’inici de cada curs 
Ýpu"c"nc"ugxc"Ýpcnkv¦cek„0"Wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"ewtu"q"ewtuqu."ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"
vqtpctcp"c"nc"ugxc"fguvkpcek„"Ýpu"c"nc"fcvc"fg"nc"rtguc"fg"rquuguuk„"gp"gn"nnqe"fg"
treball assignat per a aquesta convocatòria.
Swgfctcp"gzenqugu"fgn"rtqefiu"ugngevkw"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"swg"rgtfkp"fgÝpk-

vkxcogpv"nc"eqpfkek„"fÓcnwopg1c"fg"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."
d’acord amb el que estableix l’article 5.1.b), 5.1.c) i 5.1.d) del Decret 292/1995, de 
7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Escola de 
Policia de Catalunya.
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Gn"fktgevqt"fg"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"jcwt§"fÓkphqtoct"fg"
la pèrdua de la condició d’alumne/a a la Comissió de valoració, la qual proposarà 
l’exclusió de la persona aspirant.
SwcnkÝecek„<"nÓKpuvkvwv"fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."okvlcp›cpv"wpc"xcnqtcek„"

eqpvkpwcfc"fg"nÓcrtqÝvcogpv"inqdcn"fgnu"ewtuqu."cetgfkvct§"nÓcrvkvwf"q"pq/crvkvwf"
fg"ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"swcnkÝecpv/ngu"eqo"c"crvgu"q"pq"crvgu"k"uqvogvt§"c"nc"Eq-
missió de valoració les seves avaluacions. Per poder superar aquest curs o cursos 
ngu"rgtuqpgu"curktcpvu"jcp"fÓqdvgpkt"nc"swcnkÝecek„"fÓcrvg1c0

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

tgp¿pekgu."nc"Eqokuuk„"fg"xcnqtcek„"rwdnkect§"nc"tgncek„"fg"rgtuqpgu"curktcpvu"cf-
meses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió.
804" Rgt"c"nc"rtqxc"fg"nc"hcug"fÓqrqukek„"gu"tgcnkv¦ct§"wpc"¿pkec"etkfc0"Ngu"rgt-

sones 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 assenyalats, llevat per causes 
de força major lliurement apreciades per la Comissió de valoració, seran excloses 
del procés selectiu.

6.3 Les persones aspirants hauran de comparèixer a la prova de la fase d’opo-
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, 
podrà proposar en qualsevol moment del concurs oposició, amb l’audiència prèvia 
de la persona interessada, la seva exclusió.

6.5 Les persones aspirants que durant el transcurs de les proves realitzin conduc-
tes 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 desenvolupament 
normal de la convocatòria, podran ser excloses del procés selectiu.

6.6 Finalitzades les fases de concurs, d’oposició i el curs o cursos d’especialització, 
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 s’escau.

6.7 Amb caràcter general, les actuacions de la Comissió de valoració que 
tgswgtgkzkp"pqvkÝecek„"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"gu"hctcp"r¿dnkswgu"gp"gnu"nnqeu"
establerts la base 4.2.3 i, també, a l’efecte de més 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 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.
50" Ecr"fg"nc"Eqokuuctkc"Igpgtcn"fg"RncpkÝecek„"k"Qticpkv¦cek„0
60" Ecr"fg"nc"Fkxkuk„"fg"RncpkÝecek„."Swcnkvcv"k"Qtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
70" Ecr"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
80" Ecr"fg"nc"Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec0
7. Cap de la Divisió d’Investigació Criminal.
8. Cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Poli-

cia.
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9. Secretària: cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General de 
la Policia.

Suplents:
1.Cap de la Comissaria General Territorial.
40" Ecr"fg"nÓÉtgc"Vflepkec"k"fg"Rtqzkokvcv"fg"Ugiwtgvcv"Ekwvcfcpc0
50" Ecr"fg"nÓÉtgc"fg"RncpkÝecek„"k"Tgewtuqu"Igpgtcnu0
60" Tqugt"Vcncxgt„p"k"Rncpcu."hwpekqp§tkc"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
70" ñuect"Vgttgtq"k"Icte‡c."hwpekqpctk"fg"nÓÉtgc"fÓQtfgpcek„"Rtqhguukqpcn0
6. Coordinador/a de les Regions Policials Metropolitanes.
90" Eqqtfkpcfqt1c"fg"ngu"Tgikqpu"Rqnkekcnu"Pq"Ogvtqrqnkvcpgu0
8. Coordinadora de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius.
9. Secretària: 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 

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

Podrà assistir a les reunions de la Comissió de valoració, amb veu però sense 
vot, una persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb 
representació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.

7.2 La Comissió de valoració pot aprovar els criteris tècnics per a la valoració 
dels mèrits.

7.3 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan convocant el nomenament 
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-
pecialistes només caldrà la presència d’un membre de la Comissió de valoració, 
prèviament designat per aquesta, per assegurar-ne la correcta realització i traslladar 
a la Comissió de valoració els resultats de les proves.

7.4 La Comissió de valoració té la facultat de convocar personalment les 
persones aspirants per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres 
aspectes de la documentació aportada per les persones interessades, quan ho con-
sideri convenient.

7.5 Als efectes de comunicacions i altres incidències, la Comissió té la seva seu a 
la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona, 
la qual prestarà el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.

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"
eqo¿0

7.7 La Comissió de valoració no es pot constituir ni pot actuar sense l’assistència, 
com a mínim, de cinc 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 Departa-

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

Les persones aspirants que hagin superat el curs o els cursos d’especialització 
q"jcikp"guvcv"gzgorvgu"fg"nc"ugxc"tgcnkv¦cek„"ugtcp"cfuetkvgu"fgÝpkvkxcogpv"cnu"
llocs de treball prèviament assignats amb caràcter provisional d’acord amb el que 
preveu 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+"
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de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0

8.2 Un cop adjudicada una destinació a una persona aspirant, aquesta quedarà 
exclosa de les altres llistes en les quals havia sol·licitat destinació de les relacionades 
a l’annex 2. L’ordre pel qual s’iniciaran les adjudicacions serà: primer llista C, segon 
nnkuvc"D"k"rgt"¿nvko"nnkuvc"C0
:05" Nc"fguvkpcek„"cflwfkecfc"fiu"kttgpwpekcdng."nngxcv"swg"cdcpu"swg"Ýpcnkv¦k"gn"

vgtokpk"fg"rtguc"fg"rquuguuk„"uÓgufgxkpiwk"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 
conseqüència, no donen dret a indemnització per cap concepte.

8.4.1 Ateses les circumstàncies especials 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 i Regió Policial Metropolitana 
Sud, les persones funcionàries que obtinguin lloc de treball en el concurs oposició 
a la Unitat Regional de Policia Administrativa de Tarragona o Tortosa, a la Unitat 
Territorial d’Investigació de Tarragona o Tortosa, a la Unitat Territorial de Policia 
Ekgpv‡Ýec"fg"Vcttciqpc"q"Vqtvquc"k"c"nc"Wpkvcv"fÓKpxguvkicek„"fg"Icx§."rqftcp"ugt"
destinades temporalment, en comissió de servei de caràcter voluntari, a d’altres 
nqecnkvcvu"fgn"ocvgkz"§odkv"tgikqpcn"Ýpu"swg"eguukp"ngu"guogpvcfgu"ektewouv§pekgu"
nqi‡uvkswgu."oqogpv"gp"swfl"Ýpcnkv¦ct§"nc"eqokuuk„"fg"ugtxgku"k"uÓkpeqtrqtctcp"c"nc"
localitat del lloc de treball adjudicat en el concurs oposició.

Els llocs de treball afectats per aquesta provisió temporal estaran degudament 
kfgpvkÝecvu"gp"gn"eqttgurqpgpv"fqewogpv"p¿o0"5"swg"ceqorcp{c"c"nc"uqnánkekvwf"fg"
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 
regional de trànsit o dins un mateix àmbit territorial; i com a màxim al cinquè dia 
del cessament si la destinació adjudicada 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 tres dies a comptar de l’endemà de la 
publicació de la resolució d’aquest concurs oposició al DOGC.
: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"42"fkgu"j§dknu."uk"nc"fguvkpcek„"kornkec"
canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons 
lwuvkÝecfgu0

8.8 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.

8.9 A l’efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els 
owpkekrku"gnu"pwenku"wtdcpu"fgnu"swcnu"guvkiwkp"wpkvu"ugpug"uqnwek„"fg"eqpvkpw•vcv."
per raons urbanístiques o similars, i que disposin de serveis de transport urbà col-
lectius comuns.
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—9 Pqtoc"Ýpcn
;03" Eqpvtc"ngu"tguqnwekqpu"fgÝpkvkxgu"fgn"ugetgvctk"igpgtcn"fgn"Fgrctvcogpv"

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 
lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."
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"

xcnqtcek„."uk"cswguvu"¿nvkou"fgekfgkzgp"fktgevcogpv"q"kpfktgevcogpv"gn"hqpu"fg"nÓcu-
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 d’investigació bàsica, nivell 2

1. Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat d’investigació bàsica 
són el recull i tractament d’informació, investigació, inspecció i esclariment 
dels fets susceptibles d’infracció penal o administrativa en l’àmbit de la delin-
qüència ordinària, tal 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. Requisit per a les persones participants.
Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’antiguitat en el cos de mossos 

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

3. Curs d’especialització.
El curs bàsic d’investigació, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Se-

iwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"."vkpft§"wpc"fwtcfc"guvkocfc"gpvtg"472"jqtgu"k"522"
hores.

4. Llista A de destinacions ofertes.

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

Permanència mínima: dos 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 
I, punt 2).
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Pqo"fgn"nnqe" PF" E0"gur0" Nqecnkvcv" J" F
Unitat d’Investigació 14 16579,56 Berga E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Igualada E 3

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Manresa E 5

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Solsona E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Blanes E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Figueres E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Girona E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Roses E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Sant Feliu de Guíxols E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Santa Coloma de Farners E 1

Étgc"Egpvtcn"fg"Rqnkekc"Cfokpkuvtcvkxc" 36" 3879;.78" Ucdcfgnn" G" 3
Unitat d’Investigació 14 16579,56 Barcelona E 29

Unitat de Menors 14 16579,56 Barcelona E 15

Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 3879;.78" Dctegnqpc" G" 33
Unitat d’Investigació 14 16579,56 Badalona E 5

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Cerdanyola del Vallès E 3

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Granollers E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Mataró E 3

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Mollet del Vallès E 4

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Premià de Mar E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Rubí E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Sabadell E 4

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Santa Coloma de Gramenet E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Terrassa E 2

Unitat Regional Policia Administrativa 14 16579,56 Granollers E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Cornellà de Llobregat E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 el Prat de Llobregat E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 l’Hospitalet de Llobregat E 3

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Sant Boi de Llobregat E 1

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Vilafranca del Penedès E 3

Wpkvcv"fÓKpxguvkicek„" 36" 3879;.78" Xkncpqxc"k"nc"Ignvt¿" G" 5
Unitat d’Investigació 14 16579,56 Puigcerdà E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Lleida E 2

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Amposta E 5

Unitat d’Investigació 14 16579,56 El Vendrell E 4

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Gandesa E 4

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Reus E 20

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Tarragona E 14

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Tortosa E 7

Unitat d’Investigació 14 16579,56 Valls E 7

Unitat Regional Policia Administrativa 14 16579,56 Tarragona E 4

Unitat Regional Policia Administrativa 14 16579,56 Tortosa E 2

Llista B

Especialitat d’investigació avançada, nivell 3

1. Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat d’investigació avançada 
són el recull i anàlisi d’informació, investigació, inspecció i esclariment dels fets 
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susceptibles d’infracció penal o administrativa en diferents àmbits d’activitats 
etkokpcnu"fg"ect§evgt"qticpkv¦cv"q"fÓgngxcfc"eqorngzkvcv."cod"Ýpcnkvcv"geqp”-
mica i no econòmica, tal 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. Requisit per a les persones participants.
Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’acompliment en llocs de tre-

ball de l’especialitat d’investigació bàsica o en la mateixa especialitat d’investigació 
cxcp›cfc."gzegrvwcpv"cswgnngu"swg"guvkiwkp"qewrcpv."cod"ect§evgt"fgÝpkvkw."wp"nnqe"
de treball de l’especialitat d’investigació avançada.
Rgt"ugt"eqorwvcv"nÓcp{"fÓceqornkogpv."uÓjcwt§"fÓjcxgt"qdvkpiwv"fg"hqtoc"fgÝpkvkxc"

wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"ngu"gurgekcnkvcvu"guogpvcfgu0"Cn"rgt‡qfg"fÓqewrcek„"fgÝpkvkxc"fgn"
lloc, se li sumaran els períodes d’ocupació provisional de llocs de treball d’aquestes 
especialitats, d’acord amb la taula de correspondència entre especialitats i llocs de 
treball que consta a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

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

fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."vkpft§"wpc"fwtcfc"guvkocfc"gpvtg"472"jqtgu"k"
300 hores.

3.2 El curs avançat d’investigació, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut 
fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c"."vkpft§"fÓwpc"fwtcfc"guvkocfc"gpvtg"3:2"jqtgu"
i 250 hores.

4. Llista de destinacions B.

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

Permanència mínima: tres anys, però segons l’Acord del Pla de carrera professi-
onal 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 I, punt 2).

Pqo"fgn"nnqe" PF" E0"gur0" Nqecnkvcv" J" F
Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Manresa E 2

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Girona E 1

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Barcelona E 14

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Granollers E 5

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Sabadell E 7

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Sant Feliu de Llobregat E 14

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 la Seu d’Urgell E 2

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Tarragona E 25

Unitat Territorial d’Investigació 14 17851,56 Tortosa E 8

Llista C

Gurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec."pkxgnn"5

30" Ngu"hwpekqpu"fgnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"u„p"gn"
recull i tractament d’informació encaminats a donar recolzament tècnic a les in-
vestigacions a través del desenvolupament de tasques especialitzades en el camp 
fg"nc"etkokpcn‡uvkec"k"nc"kfgpvkÝecek„."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.
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2. Requisit per a les persones participants.
Les persones funcionàries han d’acreditar un any d’acompliment en llocs de 

treball de l’especialitat d’investigació bàsica o en la mateixa especialitat de policia 
ekgpv‡Ýec."gzegrvwcpv"cswgnngu"swg"guvkiwkp"qewrcpv."cod"ect§evgt"fgÝpkvkw."wp"nnqe"
fg"vtgdcnn"fg"nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec0
Rgt"ugt"eqorwvcv"nÓcp{"fÓceqornkogpv."uÓjcwt§"fÓjcxgt"qdvkpiwv"fg"hqtoc"fgÝpkvkxc"

wp"nnqe"fg"vtgdcnn"fg"ngu"gurgekcnkvcvu"guogpvcfgu0"Cn"rgt‡qfg"fÓqewrcek„"fgÝpkvkxc"fgn"
lloc, se li sumaran els períodes d’ocupació provisional de llocs de treball d’aquestes 
especialitats, d’acord amb la taula de correspondència entre especialitats i llocs de 
treball que consta a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

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

fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."vkpft§"wpc"fwtcfc"guvkocfc"gpvtg"472"jqtgu"k"
300 hores.
504" Gn"ewtu"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec."fg"ect§evgt"ugngevkw."qticpkv¦cv"rgt"nÓKpuvkvwv"

fg"Ugiwtgvcv"R¿dnkec"fg"Ecvcnwp{c."vkpft§"wpc"fwtcfc"guvkocfc"gpvtg"462"jqtgu"k"
300 hores.

4. Llista de destinacions C.

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

Permanència mínima: tres anys, però segons l’Acord del Pla de carrera professi-
onal 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 I, punt 2).

Pqo"fgn"nnqe" PF" E0"gur0" Nqecnkvcv" J" F
Étgc"Egpvtcn"fÓKfgpvkÝecek„" 36" 39:73.78" Dctegnqpc" G" 3
Étgc"Egpvtcn"fg"Etkokpcn‡uvkec" 36" 39:73.78" Dctegnqpc" G" 4
Fkxkuk„"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Dctegnqpc" G" 4
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Dctegnqpc" G" 8
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Itcpqnngtu" G" 4
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Ucpv"Hgnkw"fg"Nnqdtgicv" G" 7
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Nc"Ugw"fÓWtignn" G" 3
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Vcttciqpc" G" 36
Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec" 36" 39:73.78" Vqtvquc" G" 7

ANNEX 3

Nomenclatura dels llocs de treball de conformitat amb el Decret 243/2007, de 6 
de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
k"Rctvkekrcek„<

 Especialitat Llocs de treball
" Kpxguvkicek„"d§ukec"" Étgc"Egpvtcn"Rqnkekc"Cfokpkuvtcvkxc
  Unitat de Menors
  Unitats d’Investigació
  Unitats Regionals de Policia Administrativa
" " Wpkvcv"Vgttkvqtkcn"fg"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec"
" " *pkxgnn"4."TRODEP+
" Kpxguvkicek„"cxcp›cfc"" Étgc"Egpvtcn"fÓCp§nkuk
  Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat
" " Étgc"Vflepkec"fÓKpxguvkicek„
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 Especialitat Llocs de treball

" " Étgc"Egpvtcn"fg"Okvlcpu"Vflepkeu"k"Uwrqtv"Qrgtcvkw

" " Étgc"Egpvtcn"fg"Uwrqtv"Vflepke"k"Qrgtcvkw

" " Étgc"Egpvtcn"fÓKphqtocek„"Gzvgtkqt

" " Étgc"Egpvtcn"fÓKphqtocek„"Kpvgtkqt

" " Étgc"Egpvtcn"fg"Etko"Qticpkv¦cv

  Àrea Central d’Investigació- Persones
" " Étgc"Egpvtcn"fÓKpxguvkicek„/"Rcvtkoqpk
" " Étggu"Vgttkvqtkcnu"fÓKpxguvkicek„
  Comissaria General d’Investigació Criminal

  Divisió d’Informació

" " Étgc"Vgttkvqtkcn"fÓKphqtocek„
  Divisió d’Investigació Criminal

  Unitat de Medi Ambient

" Rqnkekc"ekgpv‡Ýec"" Étgc"Egpvtcn"fg"Etkokpcn‡uvkec

" " Étgc"Egpvtcn"fÓKfgpvkÝecek„

" " Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec

" " Wpkvcvu"Vgttkvqtkcnu"fg"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec

ANNEX 4

Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
l’especialitat d’investigació bàsica (llista A)

—1 Normativa bàsica
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria 
General d’Investigació Criminal, les seves responsabilitats, els òrgans en els quals 
s’estructura i les seves funcions.

1.2 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.
305" Tguqnwek„"KPV13:4:14226."fg"36"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxc"nc"Kpuvtweek„"

per a la incorporació i aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació 
amb l’actuació i la intervenció de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya.

—2 Normativa reguladora
2.1 La policia judicial a la Llei d’enjudiciament criminal. Especial referència 

a la Llei 38/2002, de 24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’enjudiciament 
criminal, sobre procediment per a l’enjudiciament ràpid i immediat de determi-
pcvu"fgnkevgu"k"hcnvgu."k"fg"oqfkÝecek„"fgn"rtqegfkogpv"cdtgwlcv."k"c"nc"oqfkÝecek„"
de la Llei d’enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 25 de 
pqxgodtg."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"Nngk"qti§pkec"3213;;7."fg"45"fg"pqxgodtg."
del Codi penal.

2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
2.3 La policia judicial a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la 

Generalitat-mossos d’esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 
13 de març, de forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de 
lwp{."uqdtg"tgiwncek„"fg"nc"rqnkekc"lwfkekcn."oqfkÝecv"rgn"Tgkcn"fgetgv"7614224."
de 18 de gener.
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406" Fgetgv"43614224."fÓ3"fÓciquv."fg"tgiwncek„"fg"fgvgtokpcvu"Ývzgtu"cwvqocvkv-
zats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d’Interior. 
Qtftg"KTR159414229."fg":"fÓqevwdtg."fg"etgcek„"fgn"Ývzgt"Ukuvgoc"fÓkphqtocek„"fg"
nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"rgtÝnu"igpflvkeu"fg"oquvtgu"dkqn”ikswgu"tgncekqpcfgu"
cod"nc"kpxguvkicek„"etkokpcn"*UKR"KFGPVKETKO+0

2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d’octubre de 1994. Acords 
fg"nc"Eqokuuk„"Pcekqpcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"Lwfkekcn0

—3 El procés penal
3.1 La jurisdicció penal a l’Estat espanyol: òrgans i competències.
3.2 Les parts en el procés penal: concepte i característiques més importants 

fg"nÓkorwvcv."gn"okpkuvgtk"Ýuecn."cewucfqt"rctvkewnct."cewucfqt"rqrwnct."cewucfqt"
privat, advocat defensor.
505" Nc"fgp¿pekc<"eqpegrvg"k"encuugu0"Gn"ftgv"k"fgwtg"fg"fgpwpekct0"Rgtuqpgu"swg"

guvcp"gzgorvgu"fg"fgpwpekct0"Ghgevgu"fg"nc"fgp¿pekc0"Fkhgtflpekc"gpvtg"fgp¿pekc"k"
querella.

3.4 Valor processal dels atestats policials.
3.5 La detenció: concepte. Supòsits legals que precedeixen la detenció. Exemp-

cions per raó de les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització.
508" NÓjcdgcu"eqtrwu<"eqpegrvg."Ýpcnkvcv"k"rtqegfkogpv0
509" Nc"rtqxc"cn"rtqefiu"rgpcn<"nc"rtqxc"fg"e§ttge."rtqjkdkfc"k"rtgeqpuvkvw•fc0"Gnu"

indicis i la prova indiciària.
3.8 Els testimonis. Els testimonis protegits. Els perits.
3.9 L’extradició passiva.
3.10 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció a les víc-

times de la violència domèstica.
3.11 Procediment del menor: Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora 

de la responsabilitat penal dels menors.
3.12 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

—4 El Codi penal
603" Fgnkevgu"eqoguqu"rgnu"hwpekqpctku"r¿dnkeu<"fgvgpek„"knángicn"k"ugitguv0"Vqtvwtgu"

i altres delictes contra la integritat moral.
4.2 Delictes contra la llibertat sexual: especial referència a les agressions, als 

abusos i als assetjaments sexuals.
4.3 Delictes de lesions: especial referència a la violència domèstica.
4.4 Delictes contra l’honor.
4.5 L’abandonament de família, menors i incapacitats.
4.6 Delictes contra el patrimoni: especial referència al furt, al robatori, a l’estafa 

k"c"nÓcrtqrkcek„"kpfgiwfc0"Gn"tqdcvqtk"k"gn"hwtv"fÓ¿u"fg"xgjkengu0
4.7 Els danys.
4.8 Delictes contra el medi ambient i el patrimoni històric. La propietat indus-

trial i la intel·lectual.
4.9 Delictes d’incendis: especial referència als delictes d’incendis forestals.
6032" Fgnkevgu"eqpvtc"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec0
4.11 Delictes contra l’Administració de justícia.
6034" Fgnkevgu"tgncvkwu"c"nÓgzgtekek"fgnu"ftgvu"hqpcogpvcnu"k"ngu"nnkdgtvcvu"r¿dnk-

ques.
6035" Fgnkevgu"eqoguqu"rgnu"hwpekqpctku"r¿dnkeu"eqpvtc"ngu"ictcpvkgu"eqpuvkvw-

cionals.
6036" Fgnkevgu"eqpvtc"nÓqtftg"r¿dnke<"gurgekcn"tghgtflpekc"cnu"cvgorvcvu"eqpvtc"

nÓcwvqtkvcv."gnu"ugwu"cigpvu."fg"tgukuvflpekc"k"fguqdgfkflpekc0"Gnu"fguqtftgu"r¿dnkeu0
6037" Gnu"fgnkevgu"eqpvtc"nc"ucnwv"r¿dnkec0
4.16 Els delictes contra la vida.

—5 Les diligències d’investigació criminal
5.1 La investigació criminal: concepte i característiques.
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5.2 L’interrogatori policial.
5.3 L’atestat policial: diferents formes d’iniciar-lo. Estructura. Acabament.
5.4 La inspecció ocular tecnicopolicial: les actes. Les primeres actuacions al 

lloc dels fets.
5.5 L’entrada i l’escorcoll en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits ex-

cepcionals.
5.6 El reconeixement. Les diligències de reconeixement.
709" Gnu"tgeqpgkzgogpvu"hqvqit§Ýeu0
70:" Gnu"tgeqpgkzgogpvu"xkfgqit§Ýeu0
5.9 La intervenció de les comunicacions.

—6 Policia de seguretat i administrativa
6.1 Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, amb especial referència 

a empreses de seguretat, activitats autoritzades i personal de seguretat.
6.2 Tasques dels mossos d’esquadra al Decret 272/1995, de 28 de setembre, de 

regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat privada.
6.3 Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, d’aprovació del Reglament de 

Seguretat Privada: Títol II. Personal de Seguretat.
6.4 Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats 

tgetgcvkxgu"k"gnu"guvcdnkogpvu"r¿dnkeu0

—7 Gnu"rtqegfkogpvu"pqtocnkv¦cvu"fg"vtgdcnn"*RPV+<
RPV"23314128."Guvtwevwtc"k"hqtocv"fg"nÓcvguvcv"rqnkekcn0
RPV"23514128."Tgegrek„"k"vtcokvcek„"fg"fgp¿pekgu0
RPV"23714128."Fgenctcek„"fg"rgtuqpgu"fgvkpiwfgu"k1q"fgpwpekcfgu0
RPV"23814128."Fgenctcek„"fg"x‡evkogu"k1q"vguvkoqpku0
RPV"24514126."Gurgevcengu/cevwcekqpu"d§ukswgu0

Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
l’especialitat d’investigació avançada (llista B)

—1 Normativa bàsica
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria 
General d’Investigació Criminal, les seves responsabilitats, els òrgans en els quals 
s’estructura i les seves funcions.

1.2 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.
305" Tguqnwek„"KPV13:4:14226."fg"36"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxc"nc"Kpuvtweek„"

per la incorporació i aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació amb 
l’actuació i la intervenció de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya.

—2 Normativa reguladora
2.1 La policia judicial a la Llei d’enjudiciament criminal. Especial referència 

a la Llei 38/2002, de 24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’enjudiciament 
criminal, sobre procediment per a l’enjudiciament ràpid i immediat de determi-
pcvu"fgnkevgu"k"hcnvgu."k"fg"oqfkÝecek„"fgn"rtqegfkogpv"cdtgwlcv."k"c"nc"oqfkÝecek„"
de la Llei d’enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 25 de 
pqxgodtg."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"Nngk"qti§pkec"3213;;7."fg"45"fg"pqxgodtg."
del Codi penal.

2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
2.3 La policia judicial a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generali-

tat-mossos d’esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de 
forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació 
fg"nc"rqnkekc"lwfkekcn."oqfkÝecv"rgn"Tgkcn"fgetgv"7614224."fg"3:"fg"igpgt0
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406" Fgetgv"43614224."fÓ3"fÓciquv."fg"tgiwncek„"fg"fgvgtokpcvu"Ývzgtu"cwvqocvkv-
zats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d’Interior. 
Qtftg"KTR159414229."fg":"fÓqevwdtg."fg"etgcek„"fgn"Ývzgt"Ukuvgoc"fÓkphqtocek„"fg"
nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"rgtÝnu"igpflvkeu"fg"oquvtgu"dkqn”ikswgu"tgncekqpcfgu"
cod"nc"kpxguvkicek„"etkokpcn"*UKR"KFGPVKETKO+0

2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d’octubre de 1994. Acords 
fg"nc"Eqokuuk„"Pcekqpcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"Lwfkekcn0

—3 El procés penal
3.1 La jurisdicció penal a l’Estat espanyol: òrgans i competències.
3.2 Les parts en el procés penal: concepte i característiques més importants 

fg"nÓkorwvcv."gn"okpkuvgtk"Ýuecn."cewucfqt"rctvkewnct."cewucfqt"rqrwnct."cewucfqt"
privat, advocat defensor.
505" Nc"fgp¿pekc<"eqpegrvg"k"encuugu0"Gn"ftgv"k"fgwtg"fg"fgpwpekct0"Rgtuqpgu"swg"

guvcp"gzgorvgu"fg"fgpwpekct0"Ghgevgu"fg"nc"fgp¿pekc0"Fkhgtflpekc"gpvtg"fgp¿pekc"k"
querella.

3.4 Valor processal dels atestats policials.
3.5 La detenció: concepte. Supòsits legals que precedeixen la detenció. Exemp-

cions per raó de les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització.
508" NÓjcdgcu"eqtrwu<"eqpegrvg."Ýpcnkvcv"k"rtqegfkogpv0
509" Nc"rtqxc"cn"rtqefiu"rgpcn<"nc"rtqxc"fg"e§ttge."rtqjkdkfc"k"rtgeqpuvkvw•fc0"Gnu"

indicis i la prova indiciària.
3.8 Els testimonis. Els testimonis protegits. Els perits.
3.9 L’extradició passiva.
3.10 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció a les víc-

times de la violència domèstica.
3.11 Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits 

en causes criminals.
3.12 Procediment del menor: Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora 

de la responsabilitat penal dels menors.
3.13 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.
3.14 Teoria general del delicte: els elements del tipus.
3.15 Dol i imprudència.
3.16 Graus de participació i execució.
3.17 Circumstàncies eximents, agreujants i atenuants de la responsabilitat 

criminal.

—4 El Codi penal
603" Fgnkevgu"eqoguqu"rgnu"hwpekqpctku"r¿dnkeu<"fgvgpek„"knángicn"k"ugitguv0"Vqtvwtgu"

i altres delictes contra la integritat moral.
4.2 Delictes contra la llibertat sexual: especial referència a les agressions, als 

abusos i als assetjaments sexuals.
4.3 Delictes de lesions: especial referència a la violència domèstica.
4.4 Delictes contra l’honor.
4.5 L’abandonament de família, menors i incapacitats.
4.6 Delictes contra el patrimoni: especial referència al furt, al robatori, a l’estafa 

k"c"nÓcrtqrkcek„"kpfgiwfc0"Gn"tqdcvqtk"k"gn"hwtv"fÓ¿u"fg"xgjkengu0
4.7 Els danys.
4.8 Delictes contra el medi ambient i el patrimoni històric. La propietat indus-

trial i la intel·lectual.
4.9 Delictes d’incendis: especial referència als delictes d’incendis forestals.
6032" Fgnkevgu"eqpvtc"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec0
4.11 Delictes contra l’Administració de justícia.
6034" Fgnkevgu"tgncvkwu"c"nÓgzgtekek"fgnu"ftgvu"hqpcogpvcnu"k"ngu"nnkdgtvcvu"r¿dnk-

ques.
6035" Fgnkevgu"eqoguqu"rgnu"hwpekqpctku"r¿dnkeu"eqpvtc"ngu"ictcpvkgu"eqpuvkvw-

cionals.
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6036" Fgnkevgu"eqpvtc"nÓqtftg"r¿dnke<"gurgekcn"tghgtflpekc"cnu"cvgorvcvu"eqp-
tra l’autoritat, els seus agents, de resistència i desobediència. Els desordres 
r¿dnkeu0
6037" Gnu"fgnkevgu"eqpvtc"nc"ucnwv"r¿dnkec0
4.16 Els delictes contra la vida.

—5 Les diligències d’investigació criminal
5.1 La investigació criminal: concepte i característiques.
5.2 Les fonts i tècniques elementals de la investigació criminal.
5.3 Els dispositius policials d’investigació criminal: concepte general.
5.4 Les vigilàncies i seguiments.
5.5 L’interrogatori policial.
5.6 L’atestat policial: diferents formes d’iniciar-lo. Estructura. Acabament.
5.7 La inspecció ocular tecnicopolicial: les actes. Les primeres actuacions al 

lloc dels fets.
5.8 L’entrada i l’escorcoll en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits ex-

cepcionals.
5.9 El reconeixement. Les diligències de reconeixement.
7032" Gnu"tgeqpgkzgogpvu"hqvqit§Ýeu0
7033" Gnu"tgeqpgkzgogpvu"xkfgqit§Ýeu0
5.12 La intervenció de les comunicacions.
5.13 Les circulacions i lliuraments sota vigilància. L’agent encobert.

—6 La informació policial
6.1 Concepte genèric d’informació policial.
6.2 Les fonts d’informació policial.
6.3 El tractament i l’anàlisi de la informació d’interès policial.
6.4 Tipus d’anàlisi de la informació d’interès policial.

—7 Policia de seguretat i administrativa
7.1 Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part 

de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
7.2 Instrucció del director general de 19 de novembre de 1997, per la qual es 

Ýzgp"ngu"fktgevtkwu"swg"ecn"ugiwkt"gp"gn"equ"fg"oquuqu"fÓguswcftc"rgt"uqnánkekvct"
autoritzacions per gravar amb videocàmeres mòbils.

7.3 Instrucció del director general 2/1999, per la qual s’estableixen en l’àmbit 
del cos de mossos d’esquadra els comandaments competents per demanar autorit-
zacions d’enregistrament amb videocàmeres mòbils.

7.4 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis.

7.5 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (de l’article 2 al 8).

7.6 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (articles 1, 2, 3, 4, 10, 
11, 12, 16, 17, 18, 25, 29, 32, 35, 38, 39, 53, 85, 86 i 88).

—8 Gnu"rtqegfkogpvu"pqtocnkv¦cvu"fg"vtgdcnn"*RPV+<
RPV"23714128."Fgenctcek„"fg"rgtuqpgu"fgvkpiwfgu"k1q"fgpwpekcfgu0
RPV"23814128."Fgenctcek„"fg"x‡evkogu"k1q"vguvkoqpku0
RPV"24715126."Kpurgeek„"qewnct"vgepkeqrqnkekcn0
RPV"25414127."Xkfgqxkikn§pekc"o”dkn0
RPV"26214126."Tgswgtkogpvu"fg"ugtxgku"c"nc"Fkxkuk„"fg"Rqnkekc"Ekgpv‡Ýec0
RPV"26313123."Cevwcek„"gp"cvtcecogpv"c"gpvkvcv"dcpe§tkc"q"cnvtgu"gpvkvcvu"fg"

risc.
RPV"268123124Vtqdcfc"fg"ecf§xgtu0
RPV"26:14125."Kpvtqfweek„"fg"fcfgu"cn"pwenk"fÓkphqtocek„"rqnkekcn"*PKR+0
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Temari per a les persones aspirants que concursin per proveir llocs de treball de 
nÓgurgekcnkvcv"fg"rqnkekc"ekgpv‡Ýec"*nnkuvc"E+

—1 Normativa bàsica
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria 
General d’Investigació Criminal, les seves responsabilitats, els òrgans en els quals 
s’estructura i les seves funcions

1.2 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
305" Tguqnwek„"KPV13:4:14226."fg"36"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxc"nc"Kpuvtweek„"

per la incorporació i aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en relació a 
l’actuació i la intervenció de la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra

1.4 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya

—2 Normativa reguladora
2.1 La policia judicial a la Llei d’enjudiciament criminal. Especial referència 

a la Llei 38/2002, de 24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’enjudiciament 
criminal, sobre procediment per a l’enjudiciament ràpid i immediat de determi-
pcvu"fgnkevgu"k"hcnvgu."k"fg"oqfkÝecek„"fgn"rtqegfkogpv"cdtgwlcv."k"c"nc"oqfkÝecek„"
de la Llei d’enjudiciament criminal mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 25 de 
pqxgodtg."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"Nngk"qti§pkec"3213;;7."fg"45"fg"pqxgodtg."
del Codi penal.

2.2 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial.

2.3 La policia judicial a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de 
forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació 
fg"nc"rqnkekc"lwfkekcn."oqfkÝecv"rgn"Tgkcn"fgetgv"7614224."fg"3:"fg"igpgt0
406" Fgetgv"43614224."fÓ3"fÓciquv."fg"tgiwncek„"fg"fgvgtokpcvu"Ývzgtu"cwvqocvkv-

zats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d’Interior. 
Qtftg"KTR159414229."fg":"fÓqevwdtg."fg"etgcek„"fgn"Ývzgt"Ukuvgoc"fÓkphqtocek„"fg"
nc"rqnkekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"rgtÝnu"igpflvkeu"fg"oquvtgu"dkqn”ikswgu"tgncekqpcfgu"
cod"nc"kpxguvkicek„"etkokpcn"*UKR"KFGPVKETKO+0

2.5 Els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya d’octubre de 1994. Acords 
fg"nc"Eqokuuk„"Pcekqpcn"fg"Eqqtfkpcek„"fg"nc"Rqnkekc"Lwfkekcn0

—3 El procés penal
503" Nc"rtqxc"gp"gn"rtqefiu"rgpcn<"nc"rtqxc"fg"e§ttge."rtqjkdkfc"k"rtgeqpuvkvw•fc0"

Els indicis i la prova indiciària.
3.2 Els perits. L’informe pericial.

—4 Introducció
Etkokpcn‡uvkec<"eqpvkpiwv."fgÝpkek„"k"qdlgevg0

—5 Dactiloscòpia
703" Nqhque”rkc<"fgÝpkek„."encuukÝecek„0
5.2 Dactiloscòpia: concepte.
5.3 Dactilograma: concepte i classes.
706" Etguvgu"rcrknánctu<"fgÝpkek„."oqthqnqikc."ectcevgt‡uvkswgu"hqpcogpvcnu"fgnu"

dibuixos de crestes papil·lars, poroscòpia.
5.5 Sistema de crestes: concepte i classes.
708" Fgnvc<"fgÝpkek„"k"xctkgvcvu."rwpv"fflnvke."nc"ugxc"korqtv§pekc"gp"nc"encuukÝecek„"

dels dactilogrames.
709" Pwenk<"eqpegrvg"k"xctkgvcvu."rwpv"egpvtcn."nc"ugxc"korqtv§pekc0
5.8 Tipus de dactilogrames.
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70;" Eqpegrvg"fg"h„townc"k"uwdh„townc"fcevknque”rkec0"P¿ogtq"fg"h„towngu"
teòricament possibles.
7032" Hkvzgu"dkqit§Ýswgu"k"fgecfcevknctu."qdvgpek„."fcfgu"eqpvkpiwfgu0

—6 La inspecció ocular tècnica policial
803" Nc"kpurgeek„"qewnct"vgepkeqrqnkekcn<"qtkigp."qdlgevg."fgÝpkek„"k"Ýpcnkvcv0
6.2 Ordre que cal observar per tal de practicar la inspecció ocular.
805" Cevwcekqpu"igpfltkswgu"gp"ngu"KQVR"k"gurge‡Ýswgu"ugiqpu"gn"vkrwu"fg"fgnkevg<"

robatoris amb força en immobles, robatoris amb força en vehicles, en la localització 
d’un cadàver.

6.4 L’acta d’inspecció ocular: estructura i contingut, aspectes legals.

—7 Empremtes lofoscòpiques latents en el lloc dels fets
7.1 Classes: latents i visibles.
7.2 Condicions que han de reunir els suports per reproduir i conservar aquesta 

classe d’empremtes.
7.3 Llocs on s’han de buscar i embalatge dels objectes.
7.4 Acotaments i protecció de les empremtes.

—8 Revelat d’empremtes lofoscòpiques latents
8.1 Reactius adequats, classes.
8.2 Reveladors físics o mecànics.
8.3 Reveladors químics.
8.4 Altres tipus de reveladors.
8.5 Trasplantament d’empremtes.

—9 Cwfkqxkuwcnu<"hqvqitcÝc"rqnkekcn"k"crnkecek„"fgn"x‡fgq."tgvtcv"tqdqv"k"guvwfku"
Ýuqp”okeu
;03" Tguugp{c"hqvqit§Ýec"fg"fgvkpiwvu"k"fg"ecf§xgtu0
;04" Nc"hqvqitcÝc"gp"nc"KQVR<"encuugu"fg"hqvqitcÝgu"gp"gn"nnqe"fgnu"hgvu."gn"vguvk-

moni mètric i la seva importància i utilitat.
;05" HqvqitcÝc"gp"gnu"fgnkevgu"eqpvtc"nc"rtqrkgvcv0
;06" HqvqitcÝc"gp"gnu"fgnkevgu"eqpvtc"ngu"rgtuqpgu<"oqtvu"xkqngpvgu."uw•ekfku."

morts per armes de foc.
;07" HqvqitcÝc"fÓctogu."fqewogpvu"k"guetkrvwtgu0
9.6 Vigilància.
9.7 El vídeo en la IOTP: delictes de sang, autòpsies, grans catàstrofes, accidents 

de trànsit, rodes de reconeixement.

—10 Documentoscòpia
10.1 Falsedat documental: mesures de seguretat en els documents. Alteracions 

k"hcnukÝecekqpu0"Dkvnngvu"fg"dcpe0"Fqewogpvu"cetgfkvcvkwu"fÓkfgpvkvcv."fqewogpvu"
ogtecpvknu."dcpectku."ghgevgu"vkodtcvu."gve0"FcevknqitcÝc0

10.2 Marques i patents: elements i mesures de seguretat. Propietat intel·lectual 
i industrial.

10.3 Tipus d’informes. Metodologia i tècnica instrumental.

—11 Balística
11.1 Balística operativa:
Classes d’armes de foc, curtes i llargues, tipus de cada classe.
Armes d’ànima llisa i estriada.
El cartutx: tipus de cartutx, sistemes de percussió, denominació tècnica i deno-

minació popular. El poder de penetració i el poder d’aturada.
3304" Dcn‡uvkec"kfgpvkÝecvkxc"k"fg"vtcegu"kpuvtwogpvcnu<
Ectcevgt‡uvkswgu"fg"encuug"k"ectcevgt‡uvkswgu"kfgpvkÝecvkxgu"kpfkxkfwcnkv¦cpvu0
Ogecpkuogu"fg"rtqfweek„"fg"ngukqpu"kfgpvkÝecvkxgu0
Les traces instrumentals.
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—12 Analítica forense
12.1 Taques de sang. Particularitats de la inspecció ocular tecnicopolicial. La 

seva importància com a prova. Aspecte de les taques de sang. Classes de taques 
de sang segons el seu mecanisme de producció. Recollida i trasllat al laboratori. 
Informació que es pot obtenir en el laboratori.

12.2 Taques d’esperma. Particularitats de la inspecció ocular tècnica policial. 
L’esperma: composició. Observació i trasllat al laboratori. Informació que es pot 
obtenir en el laboratori.

12.3 Altres taques d’interès per a la investigació. Particularitats de la inspecció 
ocular tecnicopolicial. Saliva. Meconi. Taques d’orina. Terres. Taques de pintura. 
Informació que es pot obtenir al laboratori.

12.4 El pèl. Particularitats de la inspecció ocular tècnica policial. Recollida i 
trasllat al laboratori. Informació que es pot obtenir de tots aquests estudis.
3407" Kpfkxkfwcnkv¦cek„"fgnu"gngogpvu"dkqn”ikeu0"NÓCFP"gp"etkokpcn‡uvkec<"dtgw"

kpvtqfweek„"fg"nÓCFP."vkrwu"fÓCFP"*pwengct"k"okvqeqpftkcn+0"Curgevgu"ngicnu0
12.6 Concepte de droga. Classes de drogues. Els laboratoris clandestins. Altres 

vkrwu"fg"uwduv§pekgu"fÓkpvgtflu"gp"nc"ucnwv"r¿dnkec0"Ngikuncek„0
3409" Fguetkrek„"fg"ngu"uwduv§pekgu"guvwrghcgpvu"k"rukeqvt”rkswgu"fÓ¿u"ofiu"jc-

bitual. Descripció macroscòpica de la planta i de la droga. Reaccions orientatives. 
Tendències actuals.
340:" PgetqkfgpvkÝecek„0"NÓgzcogp"gzvgtp."ectcevgt‡uvkswgu"rcvqn”ikswgu0"Pg-

etqtguugp{c"fcevknct0"PgetqkfgpvkÝecek„"fgpvcn0

—13 Rtqegfkogpvu"pqtocnkv¦cvu"fg"vtgdcnn<
RPV"24715126."Kpurgeek„"qewnct"vgepkeqrqnkekcn0
RPV"24814126."Rtguc"fg"oquvtc"fg"vtgvu0
RPV"26414129."Rtguc"fg"oquvtgu"fÓkpegpfku0
RPV"27314128."Tguugp{c"fÓkfgpvkÝecek„"rqnkekcn0
RPV"27413125."Pgetqtguugp{c"fÓkfgpvkÝecek„"rqnkekcn0
RPV"27;13127."Tgeqnnkfc"k"vtcoguc"fg"oquvtgu"dkqn”ikswgu"rgt"c"nÓcp§nkuk"

fÓCFP0

(08.021.024)

*



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7282"Î"53030422:8496

DECRET
21/2008, de 29 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Rector del 
Centre d’Estudis d’Opinió.

La Llei 6/2007, de 17 de juliol, crea el Centre d’Estudis d’Opinió i estableix les 
seves organització i funcions.

L’article 6 de la Llei esmentada crea el Consell Rector del Centre d’Estudis 
d’Opinió, òrgan que assessora i supervisa el director o directora del Centre d’Es-
tudis d’Opinió i, així mateix, estableix la seva composició i el procediment de 
nomenament dels seus membres.

Vista la proposta efectuada pels grups parlamentaris a la que es refereix l’article 
6.a) esmentat; recollides les opinions previstes a l’apartat b) del mateix article; a 
proposta del conseller d’Economia i Finances, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Ctvkeng"¿pke
Pqogpct"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"Tgevqt"fgn"Egpvtg"fÓGuvwfku"fÓQrkpk„"ngu"rgtuqpgu"

següents:
a) A proposta de cadascun dels grups parlamentaris:
Joan Rigol i Roig.
M. Rosa Virós Galtier.
Moisès Amoròs i Perich.
Víctor Planas i Bas.
Jordi Capo i Giol.
Félix Ovejero de Lucas.
b) Entre els catedràtics i els professors vinculats a les universitats de Catalunya 

de les àrees de coneixement de les ciències polítiques i socials, econòmiques o 
estadística:

Oriol Homs i Ferret.
Joan Marcet i Morera.
Jordi Sànchez i Picanyol.
c) A proposta del Govern:
Josep M. Jové i Lladó.
Andreu Morillas i Antolín.
Marc Rius i Piniés.

Barcelona, 29 de gener de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(08.028.025)

*



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

LLISTA A

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

1 Unitat d’Investigació 14 El Vendrell E 4

2 Unitat d’Investigació 14 Reus E 20

3 Unitat d’Investigació 14 Tarragona E 14

4 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Tarragona (*) E 4

5 Unitat d’Investigació 14 Valls E 7

6 Unitat d’Investigació 14 Berga E 2

7 Unitat d’Investigació 14 Igualada E 3

8 Unitat d’Investigació 14 Manresa E 5

9 Unitat d’Investigació 14 Solsona E 1

10 Unitat d’Investigació 14 Blanes E 1

11 Unitat d’Investigació 14 Figueres E 2

12 Unitat d’Investigació 14 Girona E 1

13 Unitat d’Investigació 14 Roses E 1

14 Unitat d’Investigació 14 Sant Feliu de 
Guíxols E 1

15 Unitat d’Investigació 14 Santa Coloma de 
Farners E 1

16 Unitat d’Investigació 14 Barcelona E 29

17 Unitat de Menors 14 Barcelona E 15

18 Unitat Territorial Policia Científica 14 Barcelona E 11

19 Unitat d’Investigació 14 Badalona E 5

20 Unitat d’Investigació 14 Cerdanyola del 
Vallès E 3

21 Unitat d’Investigació 14 Granollers E 1

22 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Granollers E 1

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

Signatura Pàgina 1 de 5 GRAELLA MOSSO AGP10008



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

LLISTA A

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

23 Unitat d’Investigació 14 Mataró E 3

24 Unitat d’Investigació 14 Mollet del Vallès E 4

25 Unitat d’Investigació 14 Premià de Mar E 1

26 Unitat d’Investigació 14 Rubí E 2

27 Àrea Central de Policia
Administrativa 14 Sabadell E 1

28 Unitat d’Investigació 14 Sabadell E 4

29 Unitat d’Investigació 14 Santa Coloma de 
Gramenet E 1

30 Unitat d’Investigació 14 Terrassa E 2

31 Unitat d’Investigació 14 Cornellà de 
Llobregat E 2

32 Unitat d’Investigació 14 el Prat de 
Llobregat E 1

33 Unitat d’Investigació 14 l’Hospitalet de 
Llobregat E 3

34 Unitat d’Investigació 14 Sant Boi de 
Llobregat E 1

35 Unitat d’Investigació 14 Vilafranca del 
Penedès E 3

36 Unitat d’Investigació 14 Vilanova i la 
Geltrú E 3

37 Unitat d’Investigació 14 Puigcerdà E 2

38 Unitat d’Investigació 14 Lleida E 2

39 Unitat d’Investigació 14 Amposta E 5

40 Unitat d’Investigació 14 Gandesa E 4

41 Unitat d’Investigació 14 Tortosa E 7

42 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Tortosa (*) E 2

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

Signatura Pàgina 2 de 5 GRAELLA MOSSO AGP10008



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

LLISTA A

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

LLOCS A RESULTES

43 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Manresa E R

44 Unitat d’Investigació 14 Vic E R

45 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Girona E R

46 Unitat d’Investigació 14 la Bisbal 
d’Empordà E R

47 Unitat d’Investigació 14 Olot E R

48 Unitat d’Investigació 14 Ripoll E R

49 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Barcelona E R

50 Unitat d’Investigació 14 Arenys de Mar E R

51 Unitat d’Investigació 14 Sant Adrià de 
Besòs E R

52 Unitat d’Investigació 14 Esplugues de 
Llobregat E R

53 Unitat d’Investigació 14 Gavà (*) E R

54 Unitat d’Investigació 14 Martorell E R

55 Unitat d’Investigació 14 Sant Feliu de 
Llobregat E R

56 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 Sant Feliu de 

Llobregat E R

57 Unitat d’Investigació 14 la Seu d’Urgell E R

58 Unitat Regional Policia
Administrativa 14 la Seu d’Urgell E R

59 Unitat d’Investigació 14 Tremp E R

60 Unitat d’Investigació 14 Vielha e Mijaran E R

61 Unitat d’Investigació 14 Balaguer E R

62 Unitat d’Investigació 14 Cervera E R

63 Unitat Regional Policia 
Administrativa 14 Lleida E R

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

Signatura Pàgina 3 de 5 GRAELLA MOSSO AGP10008



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

LLISTA B

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

1 Unitat Territorial d’Investigació 14 Tarragona (*) E 25

2 Unitat Territorial d’Investigació 14 Manresa E 2

3 Unitat Territorial d’Investigació 14 Girona E 1

4 Unitat Territorial d’Investigació 14 Barcelona E 14

5 Unitat Territorial d’Investigació 14 Granollers E 5

6 Unitat Territorial d’Investigació 14 Sabadell E 7

7 Unitat Territorial d’Investigació 14 Sant Feliu de 
Llobregat E 14

8 Unitat Territorial d’Investigació 14 la Seu d’Urgell E 2

9 Unitat Territorial d’Investigació 14 Tortosa (*) E 8

LLOCS A RESULTES

10 Unitat de Medi Ambient 14 Sabadell E R

11 Unitat Territorial d’Investigació 14 Lleida E R

(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de la Policia

LLISTA C

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA
(Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1)

COGNOMS I NOM TIP DNI

DESTÍ SELECCIÓ DESCRIPCIÓ ND LOCALITAT HORARI DOTACIÓ

1 Unitat Territorial Policia Científica 14 Tarragona (*) E 14

2 Àrea Central d’Identificació 14 Barcelona E 1

3 Àrea Central de Criminalística 14 Barcelona E 2

4 Divisió Policia Científica 14 Barcelona E 2

5 Unitat Territorial Policia Científica 14 Barcelona E 6

6 Unitat Territorial Policia Científica 14 Granollers E 2

7 Unitat Territorial Policia Científica 14 Sant Feliu de 
Llobregat E 5

8 Unitat Territorial Policia Científica 14 la Seu d’Urgell E 1

9 Unitat Territorial Policia Científica 14 Tortosa (*) E 5

LLOCS A RESULTES

10 Unitat Territorial Policia Científica 14 Manresa E R

11 Unitat Territorial Policia Científica 14 Girona E R

12 Unitat Territorial Policia Científica 14 Lleida E R

(*) pel que fa a aquests llocs, manifesto la meva conformitat a l'establert a la base 8.4.1 de la convocatòria
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/134/2008, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat a subvencions i transferències concedides d’Import igual o superior a 3.000 euros, durant el segon semestre de 2007, subscrites per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidèn
	cia.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	19/2008, de 29 de gener, pel qual es regula la competència sancionadora en matèria d’energia i mines.
	DECRET
	20/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableixen les obligacions en matèria estadisticocomptable de les mutualitats de previsió social de Catalunya, de les seves agrupacions i de les seves federacions, i s’especifica la documentació que hauran d’aportar.
	RESOLUCIÓ
	ECF/128/2008, de 14 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Repsol Butano, SA, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de les instal·lacions d’emmagatzematge, conducció i subministrament de GLP al municipi del Masroig (ref. 
	XDF-136-P).
	DECRET
	22/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell del Voluntariat.
	DECRET
	23/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 92/2003, d’1 d’abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 18 de desembre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi d’Aitona.
	EDICTE
	de 19 de desembre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida.
	EDICTE
	de 7 de gener de 2008, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 8 de gener de 2008, sobre uns acords de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona referents al municipi de Vilablareix.
	EDICTE
	d’11 de gener de 2007, sobre uns acords de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona referents al municipi de Riudellots de la Selva.
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, referents al municipi de Celrà.
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona referents al municipi de Celrà.
	EDICTE
	de 14 de gener de 2008, sobre uns acords de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona referents al municipi de Cistella.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona.
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona referents al municipi d’Anglès.
	EDICTE
	de 16 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
	EDICTE
	de 16 de gener de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Sant Joan de Mollet.
	EDICTE
	de 16 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, referents al municipi de Peralada.
	EDICTE
	de 17 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, referents al municipi de Canet d’Adri.
	EDICTE
	de 18 de gener de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Lleida.
	EDICTE
	de 21 de gener de 2008, sobre uns acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi d’Hostalric.
	EDICTE
	de 23 de gener de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi del Poal.
	EDICTE
	de 24 de gener de 2008, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de Lleida.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/138/2008, de 24 de gener, de nomenament de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.
	DECRET
	24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés.
	DECRET
	25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/133/2008, de 23 de gener, per la qual es modifica la Resolució AAR/985/2007, de 2 d’abril, per la qual s’estableix la retirada o la destrucció obligatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la mosca mediterrània de 
	la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).
	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
	RESOLUCIÓ
	AAR/125/2008, de 22 de gener, per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.
	DECRET
	29/2008, de 29 de gener, d’organització i funcionament del Consell de Relacions Laborals.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/129/2008, de 25 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ORDRE
	ASC/20/2008, de 4 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut.
	ORDRE
	ASC/21/2008, de 3 de gener, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria del Premi al millor cartell commemoratiu del 15 de maig, Dia Internacional de les Famílies.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	16/2008, de 29 de gener, de cessament del senyor Xavier Guitart i Domènech com a director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	17/2008, de 29 de gener, de nomenament de la senyora Rosa Maria Pascual i Martínez com a directora general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
	DECRET
	18/2008, de 29 de gener, de cessament de la senyora Rosa Maria Pascual i Martínez com a directora de Serveis del Departament de la Presidència.
	RESOLUCIÓ
	PRE/144/2008, de 29 de gener, per la qual s’encarreguen les funcions de director/a de Serveis del Departament de la Presidència al director general de Relacions Externes.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/135/2008, de 18 de gener, de convocatòria de proves selectives pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat per als membres d’altres forces i cossos de seguretat (núm. de regis
	tre de la convocatòria 46/01/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/136/2008, de 21 de gener, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de la policia científica de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esq
	uadra (núm. de registre AGP/200/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/ /2008, de 21 de gener, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de policia científica de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (
	núm. de registre AGP/100/08).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	21/2008, de 29 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/141/2008, de 22 de gener, de nomenament de funcionaris del cos de titulació superior de la Generalitat, química (núm. de registre de la convocatòria 131).
	RESOLUCIÓ
	GAP/142/2008, de 22 de gener, de cessament i nomenament de personal eventual del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	RESOLUCIÓ
	GAP/143/2008, de 22 de gener, de cessament de la senyora M. Rosa Creus Carreras com a subdirectora general de Selecció, Provisió i Mobilitat de la Direcció General de Funció Pública.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/139/2008, de 30 de gener, per la qual es dóna publicitat a la modificació del nivell de destinació, de les retribucions i de les funcions del lloc de treball eventual de cap de l’Oficina de Relacions Institucionals i Qüestions Parlamentàries del Depar
	tament de Justícia.
	RESOLUCIÓ
	JUS/140/2008, de 30 de gener, de nomenament de personal eventual del Departament de Justícia.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	DECRET
	26/2008, de 29 de gener, de cessament del senyor Albert Sáez i Casas com a secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DECRET
	27/2008, de 29 de gener, de nomenament del senyor Carles Mundó i Blanch com a secretari de Mitjans de Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DECRET
	28/2008, de 29 de gener, de nomenament del senyor Ramon Fontdevila i Subirana com a director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	RESOLUCIÓ
	CMC/145/2008, de 22 de gener, de cessament de personal eventual del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/130/2008, de 2 de gener, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei i cap de secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Arnau de Vilanova-01/08).
	RESOLUCIÓ
	SLT/131/2008, de 16 de gener, de modificació de la Resolució SSS/1970/2003, de 26 de juny, d’adjudicació de les places vacants de la categoria professional d’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, corresponents a la 
	fase de concurs oposició de la convocatòria H.Lleida-aux.inf.-2002.
	RESOLUCIÓ
	SLT/132/2008, de 15 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Ortigas Chimisanas com a adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària Figueres, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/4068/2007, de 12 de desembre, de cessament de la senyora Lourdes Carrés Esteve com a adjunta a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 10-C, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	AGÈNCIA CATALANA
	DE PROTECCIÓ DE DADES
	RESOLUCIÓ
	de 21 de gener de 2008, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de comandament de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (convocatòria de provisió núm. PD/001/07).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes per empreses de joc.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions de diversos contractes del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	PTO/126/2008, de 22 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte XG-06151 dels termes municipals de Toses, Alp i Das.
	RESOLUCIÓ
	PTO/127/2008, de 22 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte NB-021041R1 dels termes municipals de Sabadell i Badia del Vallès.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de 24 de gener de 2008, de notificació de la Resolució de 14 de novembre de 2007, per la qual es declara l’exclusió d’un funcionari interí de la borsa d’interins del cos d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.
	EDICTE
	de 24 de gener de 2007, de notificació de la Resolució de 6 de novembre de 2007, per la qual es declara l’exclusió d’una funcionària interina de la borsa d’interins del cos de tramitació processal i administrativa de l’Administració de justícia a Cataluny
	a.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (JU-84/08).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 21 de gener de 2008, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 195/2007.
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 12 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (exp. CSE/AH03/1100006350/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 21 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006616/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 20 de novembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006352/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel que es dóna publicitat a la Resolució de 20 de novembre de 2007, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (exp. CSE/AH03/110006351/08/CA).
	EDICTE
	d’11 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 21 de desembre de 2007, d’adjudicació d’un subministrament per a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (exp. CS/AH03/1100008700/08/CA).
	EDICTE
	de 17 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 10 de gener de 2008, d’adjudicació d’un contracte de servei per a diversos centres d’atenció primària (exp. CSE/CC00/1100014524/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH02/1100029365/08/CA).
	ANUNCI
	per a la licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH01/1100026585/08/CA).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 15 de gener de 2008, pel qual es fan públiques resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic l’acord d’incorporació de l’associació sindical denominada Federació de Treballadors de Catalunya (FTC) a la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 10 de gener de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 14 de gener de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors (PA-E-53-2007).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció de pedra arenosa al terme municipal d’Olost.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció d’argiles, pedra de gres i calcària als termes municipals de Calaf i de Calonge de Segarra.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una activitat d’ampliació de dipòsit controlat de residus no perillosos (residus municipals), al terme municipal de Manresa (BA20070161).
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref.CC2004001482).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000438).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007001757).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 17 de desembre de 2007, per la qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 93.2 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, de la llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicació d’un contracte de submi
	nistrament.
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2007, per la qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 93.2 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, de la llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	pel qual s’anuncia concurs per a les obres d’instal·lació de climatització de diferents dependències de tres sectors de la Facultat de Filologia.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	d’11 de gener de 2008, per la qual es dóna publicitat al pressupost de la Universitat per a l’any 2008.
	DIVERSOS
	CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
	CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
	CONSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT 
	DEL SECTOR EIXAMPLE NORD
	IES MERIDIANA
	UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, SA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	BALENYÀ
	BESCANÓ
	CALDES DE MALAVELLA
	CAMPLLONG
	CASTELLDEFELS
	LA GARRIGA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	PALAMÓS
	PINEDA DE MAR
	RIPOLLET
	RUBÍ
	SALT
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CELONI
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT JOAN DESPÍ
	SANT MARTÍ DE TOUS
	SILS
	EL VENDRELL
	VIDRERES
	VILABERTRAN
	VILADECANS
	VILASSAR DE MAR
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX EMPORDÀ
	OSONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 283/2007).
	EDICTE
	de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 251/2006).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Barcelona, sobre procediment judici abintestat (exp. 849/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 767/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de judici verbal (exp. 61/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de declaratiu de menor quantia (exp. 676/2000).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 843/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal de desnonament (exp. 948/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 864/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 340/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Vilafranca del Penedès, sobre actuacions de expedient de domini de reanudació del tracte (exp. 497/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 930/2007).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat de Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 2/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 597/2006).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 543/2005).

		2008-01-30T15:59:50+0100
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




