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RESOLUCIÓ
IRP/1578/2008, de 21 de maig, de convocatòria de concurs oposició lliure per 
cobrir 26 places d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de 
Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 50/08).

Atès el que disposen els articles 17, 24 i 25 bis de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i d’acord amb el que estableixen 
el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública; el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos 
d’esquadra, aprovat pel Decret 401/2006, de 24 d’octubre, i el Reglament de selecció 
de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
28/1986, de 30 de gener;

Atès l’Acord GOV/81/2008, de 29 d’abril, publicat en el DOGC núm. 5128, de 
9.5.2008, que aprova l’oferta d’ocupació pública, entre d’altres, de 26 places de la 
categoria d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’any 2008;

Atès el que estableixen l’article 20.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la po-

licia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com 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:

Article 1
Obrir la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 26 places d’inspector/a 

del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la 
convocatòria 50/08), amb subjecció a les bases que iguren en l’annex 1 d’aquesta 
Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la 

via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de 
reposició davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació en el termini d’un mes com preveu l’article 117 de la Llei 
esmentada, o bé recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de l’es-

mentada Llei. Aquests terminis es comptaran a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC.

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

Barcelona, 21 de maig de 2008

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
1.1 S’obre la convocatòria per cobrir 26 places d’inspector/a del cos de mossos 

d’esquadra de la Generalitat de Catalunya pel procediment de selecció de concurs 
oposició lliure, d’acord amb la distribució següent:

13 places pel torn de promoció interna que preveu l’article 24 de la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

13 places pel torn lliure.
Les places sense cobrir del torn de promoció interna s’acumularan a les places 

del torn lliure, i viceversa.
1.2 Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no podran participar 

en més d’un torn dels previstos anteriorment.
1.3 Les funcions que han d’exercir les persones aspirants que siguin nomenades 

seran les que s’atribueixen als/a les inspectors/es, d’acord amb el que s’estableix als 
apartats 1.b) i 2 de l’article 19 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol.

—2 Requisits de les persones aspirants
2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de 

complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió del títol acadèmic d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/ada 

universitari/ària de primer cicle, arquitecte/a tècnic/a o qualsevol altre equivalent a 
aquests o de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar 
de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. 
També s’hi poden presentar, pel torn de promoció interna, els/les sotsinspectors/es 
del cos de mossos d’esquadra que compleixin els requisits que estableix la base 2.2 
i que disposin d’una titulació del grup C, actualment subgrup C1, d’acord amb la 
dispensa que preveu l’article 25 bis de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia 
de la Generalitat-mossos d’esquadra.

c) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació for-
çosa.

d) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les establertes a l’annex 3 
d’aquesta convocatòria.

e) No haver estat condemnat/ada per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir 
extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver-ne 
demanat, si escau, la cancel·lació, i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les 
funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el beneici de la 
rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oicial.

f) Tenir l’autorització BTP per conduir vehicles policials.
g) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
h) Satisfer la taxa establerta a l’apartat 3.3 d’aquesta convocatòria.
2.2 Les persones membres del cos de mossos d’esquadra que concorrin pel torn 

de promoció interna han de tenir, a més dels requisits previstos, un mínim de dos 
anys d’antiguitat en la categoria de sotsinspector/a del cos de mossos d’esquadra i 
trobar-se en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis 
especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació administrativa 
que comporti reserva de lloc o de destinació.

2.3 Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia de pre-

sentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant tot el procés.
El requisit de l’apartat f) de la base 2.1 s’haurà de complir dins del termini de 

presentació de la documentació que s’indica a la base 8.1, abans d’iniciar la fase 
de capacitació.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5141 – 29.5.2008 41483

Càrrecs i personal

—3 Sol·licituds
3.1 Documentació necessària per participar.
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de pre-

sentar, dins del termini i en la forma establerts a la base 3.2, la documentació 
següent:

a) Sol·licitud de participació adreçada al secretari general del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació (DAD 18), que igura a l’annex 5.
b) Una fotograia en format de carnet.
c) Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Si el DNI s’ha extraviat o 

s’està renovant cal adjuntar una fotocòpia del resguard i una fotocòpia del passaport 
o del permís de conduir.

d) Als efectes de l’exempció de la realització de la prova de coneixements de 
llengua catalana establerta a la base 5.2.1.b), les persones aspirants hauran de pre-

sentar un dels documents següents:
1) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si 

escau, del nivell de suiciència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, 
superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els 
títols, diplomes i certiicats equivalents als certiicats de coneixements de català de 
la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

2) Certiicació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de 
l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció 
per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat 
la persona aspirant i amb indicació del número de registre de la convocatòria, el 
nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especii-

cació que ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats 
i resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació no serà 
necessària l’acreditació documental esmentada.

3) Pel que fa a les persones aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell 
o superior en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2007, certiicat 
de l’òrgan convocant o l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa 
el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en 
el qual han participat, l’any de l’oferta pública d’ocupació de la convocatòria, el nivell 
de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especiicació 
que han superat la prova. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i 
resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació no serà 
necessària l’acreditació documental esmentada.

En tots els casos, la persona aspirant ho haurà d’indicar expressament a la sol-
licitud, d’acord amb el que assenyala l’apartat 3.4.c) d’aquestes bases.

e) En el supòsit que la persona aspirant es trobi en situació d’atur i no percebi 
cap prestació econòmica, i als efectes de restar exempta de l’abonament de la taxa 
d’inscripció que preveu la base 3.3.1, caldrà presentar un certiicat expedit per la 
corresponent oicina de treball del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya i/o, si escau, de l’INEM (Servei Públic d’Ocupació Estatal), on consti 
de forma expressa que dins del termini de presentació de sol·licituds la persona 
aspirant es troba en situació d’atur i no percep cap prestació econòmica.

f) Document d’al·legació de mèrits degudament emplenat i signat (DAD 12b). Tots 
els mèrits que es facin constar en el full d’al·legació de mèrits s’hauran d’acreditar 
documentalment perquè es tinguin en consideració, mitjançant la presentació de 
fotocòpies compulsades.

g) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida en l’apartat 2.1.b) o, si escau, 
document de sol·licitud de dispensa de titulació (DAD 20).

h) Amb caràcter general, en el cas que la persona aspirant sigui membre d’una 
família nombrosa de categoria general o especial, i als efectes de gaudir de les 
boniicacions de la taxa previstes a l’article 34.4 de la Llei 15/1997, de 24 de desem-

bre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar fotocòpia 
confrontada del títol de família nombrosa.
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L’imprès de sol·licitud de participació (DAD 18), el document d’al·legació de 
mèrits (DAD 12b) i el document de sol·licitud de dispensa de titulació (DAD 20) 
estan a disposició de les persones interessades al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, a la Direcció General de la Policia, a les delegacions 
territorials del Govern a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Catalunya Central, 
Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre, a totes les comissaries del cos de mossos 
d’esquadra, a la intranet corporativa DGP-PGME i a l’adreça d’Internet següent: 
http://www.gencat.net/mossos.

3.2 Llocs i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds es poden presentar als registres de les unitats que es detallen a 

continuació, o bé es poden presentar a qualsevol dels llocs i pels mitjans que esta-

bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 
20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la present convocatòria 
al DOGC:

Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. 
Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 
08029 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, c. Vista 
Alegre, 5, 17004 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, 
ctra. de la Sanson, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, av. Països 
Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 
polígon Les Gavarres, plaça Frederic Escofet i Alsina, s/n, 43006 Tarragona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
ctra. de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 
av. Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.

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

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

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

Registre 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 
a la Catalunya Central, carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 
(ediici el Sucre), 08500 Vic.

Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
l’Alt Pirineu i Aran, ctra. C-13, km 90,2, 25630 Talarn.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oicina de Correus, es farà 
en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel/per la funciona-

ri/ària de correus abans de ser certiicada.
3.3 Taxa.
3.3.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria les persones 
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aspirants hauran de satisfer la taxa de 40,40 euros. Les persones que siguin membres 
de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una boniicació del 30% 
de l’import de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 28,30 euros, 
i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial 
gaudiran d’una boniicació del 50% de la taxa, per la qual cosa hauran de satisfer 
la taxa de 20,20 euros. L’acreditació documental d’aquestes circumstàncies s’haurà 
de realitzar de conformitat amb el que estableix la base 3.1.h), dins el termini de 
presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.2 i sens perjudici del que 
estableix la base 4.2.

3.3.2 El pagament s’ha d’efectuar en qualsevol de les oicines de la Caixa de 
Catalunya, mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràic o transferència 
bancària al compte corrent núm. 0500110202701044 - Generalitat de Catalunya - 
Accés a cossos de funcionaris. Quan el pagament s’efectuï per gir postal o telegràic 
o transferència bancària, cal que com a nom del/de la remitent hi consti el de la 
persona aspirant, el número de registre de la convocatòria i l’import. En aquest cas 
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició.

A l’apartat de la sol·licitud reservat a l’entitat bancària ha de igurar el segell de la 
Caixa de Catalunya, el qual acredita l’abonament de la taxa corresponent. La seva 
mancança determinarà l’exclusió de la persona aspirant.

3.3.3 El pagament a la Caixa de Catalunya no substituirà, en cap cas, el tràmit 
de presentació de la sol·licitud davant l’Administració dins del termini i en la forma 
escaient, d’acord amb el que estableix la base 3.2.

3.3.4 Resten exemptes de realitzar el pagament de la taxa les persones aspirants 
que, dins el termini de presentació de sol·licituds i de conformitat amb el que estableix 
la base 3.1.e), es trobin en situació d’atur i no percebin cap prestació econòmica, i 
ho acreditin documentalment.

3.3.5 La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acredi-
tació documental a efectes de l’exempció o la boniicació de la taxa determinaran 
l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

3.3.6 No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les 
proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

3.4 Instruccions per emplenar les sol·licituds.
Per emplenar la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les 

instruccions que iguren al revers de l’imprès i, a més a més, el següent:
a) A l’apartat Dades de la convocatòria s’hi farà constar:
Número de registre: 50/08.
Escala/categoria: executiva-inspector/a.
Sistema d’accés: lliure o promoció interna (el torn pel qual es participa). Les 

persones participants que no facin constar cap opció a la sol·licitud s’entendrà que 
hi participen pel torn lliure.

b) Cal consignar, de manera clara i amb majúscules, totes les dades que iguren 
a l’apartat Dades de la persona sol·licitant.

c) A l’apartat Formació:
Certiicat de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lin-

güística o equivalent:
Es farà constar el nivell de coneixements de llengua catalana que té la persona 

aspirant i s’especiicarà el document acreditatiu que s’adjunta a la sol·licitud, d’acord 
amb la base 3.1.d).

d) A l’apartat Exempció del pagament de la taxa d’inscripció a la convocatò-

ria:
En el cas que la persona aspirant es trobi en situació d’atur i no percebi cap 

prestació econòmica ho ha de fer constar en aquest apartat i haurà d’adjuntar el 
document acreditatiu a què fa referència la base 3.1.e).

A l’apartat Boniicacions de la taxa: en el cas que la persona aspirant sigui membre 
d’una família nombrosa de categoria general o especial ho ha de fer constar i haurà 
d’adjuntar el document acreditatiu a què fa referència la base 3.1.h).
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e) En el moment d’efectuar l’abonament de la taxa a la Caixa de Catalunya, als 
epígrafs Núm. de compte corrent i Import de la taxa d’inscripció, del model nor-
malitzat, cal que hi igurin el número de compte i l’import de la taxa d’inscripció a 
què fa referència la base 3.3.1.

f) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona aspirant.
g) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Interior, Re-

lacions Institucionals i Participació.

—4 Admissió de les persones aspirants
4.1 Abans del termini d’un mes a comptar de la data de inalització del termini 

de presentació de sol·licituds, el secretari general del Departament d’Interior, Re-

lacions Institucionals i Participació aprovarà, mitjançant resolució, la llista provi-
sional de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes 
de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en cadascun dels torns. 
La resolució esmentada es publicarà al DOGC i indicarà els llocs on s’exposen les 
llistes completes i certiicades de les persones aspirants admeses i excloses i dels 
motius d’exclusió i la llista de persones exemptes de realitzar la prova de coneixe-

ments de llengua catalana.
4.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a 

partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada per presentar pos-

sibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir 
en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la 
documentació que es requereix a la convocatòria.

En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d’aquest termini 
els defectes que se’ls imputa, o no adjuntin la documentació preceptiva que n’hagi 
motivat l’exclusió, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, i a i d’evitar errors i, en cas de produir-se’n, de possibilitar la 
seva esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones participants com-

provaran fefaentment, no només que no iguren a la llista d’excloses, sinó que, a 
més, els seus noms iguren a la llista d’admeses, així com el torn en què iguren.

4.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la 
inalització del termini anterior, es faran públiques, mitjançant resolució del se-

cretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
i pel mateix procediment, les llistes deinitives de les persones aspirants admeses 
i excloses en cadascun dels torns i de les persones exemptes de realitzar la prova 
de coneixements de llengua catalana, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de 
realització de la primera prova i de l’ordre d’actuació de les persones aspirants i els 
llocs on s’exposaran les llistes esmentades.

4.4 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, amb la publicació de les resolucions esmentades al DOGC i 
l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiquin en aquestes, es 
considerarà realitzada la notiicació oportuna a les persones interessades i s’iniciaran 
els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5. Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol 
moment.

—5 Procediment de selecció
El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure, que consta de tres 

fases: la fase de concurs, la fase d’oposició i la fase de capacitació.
5.1 Fase de concurs.
Els mèrits s’hauran de fer constar en el document d’al·legació de mèrits (DAD 

12b) i s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud per prendre part en la con-

vocatòria (DAD 18).
Tots els mèrits que al·leguin les persones aspirants s’hauran d’acreditar documen-

talment abans de la inalització del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant 
la presentació de fotocòpies compulsades.
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Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament del termini de pre-

sentació de sol·licituds.
La valoració de la fase de concurs es farà pública al mateix temps i al mateix lloc 

que la llista de qualiicacions de la tercera prova de la fase d’oposició.
En la fase de concurs, els mèrits es valoraran ins a 10 punts en total, d’acord 

amb el barem següent:
5.1.1 Treball desenvolupat.
Per la feina realitzada en llocs de comandament en cossos policials es valorarà per 

any complet de servei, ins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent:
a) El temps de serveis prestats al cos de mossos d’esquadra es valorarà a raó de 

0,2 punts a la categoria de caporal/a, 0,3 punts a la categoria de sergent/a, 0,4 punts 
a la categoria de sotsinspector/a.

b) El temps de serveis prestats en altres cossos policials es valorarà a raó de 0,1 
punt a la categoria de caporal/a o equivalent, 0,2 punts a la categoria de sergent/a 
o equivalent, 0,3 punts a la categoria de sotsinspector/a o equivalent, 0,4 punts a 
la categoria d’inspector/a o equivalent i 0,5 punts a la categoria d’intendent/a o 
equivalent.

En el cas de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
aquests s’hauran d’acreditar mitjançant certiicat de l’òrgan competent en matèria 
de personal del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
expedit d’oici, d’acord amb les dades que consten al Registre General de Personal 
de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de serveis prestats en altres administracions, s’hauran d’acreditar mit-
jançant certiicat de l’òrgan competent en matèria de personal, o de l’òrgan en el 
qual delegui, expedit a petició de la persona interessada.

Al certiicat hi haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l’òrgan 
que té la competència per expedir el certiicat, o el de l’òrgan en el qual delegui, 
així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s’escau, del diari o butlletí 
oicial en què s’hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el cos, l’escala, el grup, 
el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis 
ins a l’últim dia de presentació d’instàncies de la convocatòria.

No es tindran en compte períodes inferiors a 1 any.
5.1.2 Antiguitat.
L’antiguitat en llocs de l’Administració pública es valorarà a raó de 0,1 punt 

per any complet de servei, ins a un màxim d’1,5 punts. No es tindran en compte 
períodes inferiors a 1 any.

A aquests efectes, es valoren els serveis efectius prestats i reconeguts per l’òrgan 
competent del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a 
l’empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint 
en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només es computarà 
una vegada.

5.1.3 Cursos o certiicats de llengua catalana.
Els cursos o certiicats acreditatius del nivell superior de català (D) de la Secretaria 

de Política Lingüística o equivalents es valoraran com a màxim en 1 punt.
5.1.4 Certiicats i diplomes de coneixements de la llengua aranesa.
Els certiicats acreditatius de coneixements de la llengua aranesa expedits pel 

Conselh Generau d’Aran o equivalents es valoraran com a màxim amb 0,5 punts.
5.1.5 Titulacions acadèmiques.
S’atorgarà ins a un màxim de 2 punts, segons el barem següent:
a) En el supòsit que la persona aspirant presenti una de les titulacions necessàries 

per accedir a cossos del grup B, subgrup A2, com a requisit d’accés, i a més presenti 
una de les titulacions necessàries per accedir a cossos del grup A, subgrup A1, en 
aquest cas la titulació del grup A, subgrup A1, es valorarà a raó de 2 punts.

b) En el supòsit que la persona aspirant presenti una de les titulacions necessà-

ries per accedir a cossos del grup A, subgrup A1, com a requisit d’accés, aquesta 
titulació es valorarà a raó d’1 punt.
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c) En el supòsit que la persona aspirant presenti una de les titulacions necessà-

ries per accedir a cossos del grup B, subgrup A2, com a requisit d’accés, i a més 
presenti una o més titulacions necessàries per accedir a cossos del grup B, subgrup 
A2, en aquest cas cadascuna de les titulacions de més del grup B, subgrup A2, es 
valoraran a raó d’1 punt.

No es valoraran els estudis equivalents a les titulacions acadèmiques exigides 
per accedir a un determinat grup de l’Administració.

No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin neces-

sàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar com a mèrit.
5.2 Fase d’oposició.
Consta de quatre proves obligatòries, la durada de les quals la determinarà el 

tribunal qualiicador.
5.2.1 Primera prova: prova de coneixements.
Consta de dues subproves.
a) Primera subprova: resolució d’un qüestionari tipus test sobre el temari que 

igura a l’annex 2.
Aquesta subprova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-la s’haurà d’obtenir 

una puntuació mínima de 5 punts.
b) Segona subprova: coneixements de llengua catalana.
La subprova consta de dues parts.
Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà de la redacció 

d’un text de 180 paraules com a màxim, i els coneixements pràctics de llengua, per 
mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de 
llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions dels llocs objecte 
d’aquesta convocatòria.

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes 
generals d’actualitat per tal d’avaluar l’expressió oral.

Aquest exercici tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i 
10 minuts per a la segona.

La qualiicació d’aquesta subprova és d’apte/a o no apte/a.
Resten exemptes de realitzar aquesta subprova de llengua catalana les persones 

aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds 
a què fa referència la base 3.2, que estan en possessió del nivell de suiciència de 
català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d’acord 
amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certiicats 
equivalents als certiicats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

Així mateix, restaran exemptes de la realització d’aquesta subprova les persones 
aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds 
a què fa referència la base 3.2, que han participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat 
en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que 
hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació 
de l’any 2007 i ho facin constar així a la sol·licitud de participació.

5.2.2 Segona prova.
a) Prova d’aptitud física, d’acord amb els exercicis que s’especiiquen a l’annex 

4.A).
Qualiicació: la puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts, segons 

els barems establerts en l’annex 4.B). Les persones aspirants que obtinguin en algun 
dels exercicis físics una marca inferior a la mínima obtindran un 0 en la puntuació 
total de la prova d’aptitud física.

A efectes del barem, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el darrer 
dia del termini de presentació de sol·licituds.

Per a la realització d’aquesta prova, les persones aspirants s’hauran de presentar 
amb roba esportiva.

b) Comprovació de les causes d’exclusió mèdiques de l’annex 3.
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La comprovació comportarà un reconeixement mèdic de les persones aspirants, 
per a la qual s’aplicaran les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin 
oportunes, incloses les proves analítiques de sang i orina que els/les facultatius/ives 
elegits/ides pel tribunal qualiicador creguin oportunes, per determinar, en una 
única crida en un dia i hora determinats, que la persona aspirant no està inclosa en 
cap de les exclusions mèdiques indicades a l’annex 3.

Les persones aspirants hauran d’emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de 
salut que se’ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.

El fet de no emplenar el qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat 
de les dades sol·licitades comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant 
del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a 
l’annex 3 quedaran excloses del procés selectiu, la qual cosa es publicarà als llocs 
que s’indiquen a la base 6.7.2.

Aquesta comprovació de les causes d’exclusió mèdica es realitzarà de forma 
independent després de la prova d’aptitud física i, si escau, paral·lelament al des-

envolupament de la tercera prova.
5.2.3 Tercera prova: prova d’avaluació de competències professionals per al 

comandament policial. Aquesta prova consistirà en la resolució d’exercicis situa-

cionals, individuals i/o en grup, relacionats amb el rol i amb la tasca pròpia d’un/a 
inspector/a, per tal d’avaluar el peril de competències clau associades a l’escala 
executiva/categoria inspector/a.

Aquesta prova es valorarà de 0 a 25 punts. Per superar-la s’haurà d’obtenir una 
puntuació mínima de 12,5 punts.

5.2.4 Quarta prova: prova psicotècnica.
Consistirà en la realització de tests psicotècnics orientats a avaluar l’adequació de 

les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar 
en el lloc de treball.

El tribunal ixarà el temps per realitzar els tests psicotècnics, que no pot ser 
superior a 3 hores.

Per tal de contrastar els resultats de la prova psicotècnica, a la totalitat o a algunes 
de les persones aspirants se’ls podrà fer una entrevista.

La qualiicació de la prova serà d’apte/a o no apte/a.
5.2.5 L’ordre de les persones aspirants aprovades, que passaran a la fase de ca-

pacitació, estarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase 
de concurs més les puntuacions de la fase d’oposició.

Els empats en la suma de la puntuació es dirimiran d’acord amb l’ordre següent:
1. Més alta puntuació obtinguda en la tercera prova (prova d’avaluació de com-

petències professionals per al comandament policial).
2. Més alta puntuació obtinguda en la fase d’oposició.
5.3 Fase de capacitació.
Les persones aspirants realitzaran una fase de capacitació que constarà d’un període 

de pràctiques i d’un curs, ambdós selectius, que s’avaluaran de forma independent 
i es realitzaran en les dates que es determini. El nombre de persones aspirants pro-

posades no podrà ser superior al de les places objecte de la convocatòria.
Durant la fase de capacitació, totes les persones aspirants seran nomenades 

inspectores en pràctiques.
La realització d’aquesta fase no donarà dret a percebre cap tipus d’indemnització 

per raó de serveis.
5.3.1 Període de pràctiques.
Les persones aspirants seran assignades per a la realització del període de pràcti-

ques a un lloc de treball de la categoria d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra, 
d’acord amb les característiques següents:

a) Les persones aspirants que provinguin de la categoria de sotsinspector/a del 
cos de mossos d’esquadra realitzaran un període de pràctiques d’una durada de 
dotze mesos.
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b) Les persones aspirants que provinguin d’un cos policial diferent del cos de 
mossos d’esquadra o siguin membres del cos de mossos d’esquadra no inclosos 
a l’apartat anterior realitzaran un període de pràctiques d’una durada de catorze 
mesos.

c) Les persones aspirants que no pertanyin a cap cos policial realitzaran un 
període de pràctiques d’una durada de divuit mesos.

Durant el període de pràctiques les persones aspirants realitzaran un curs selec-

tiu de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix la base 5.3.2.

Aquestes pràctiques tenen caràcter obligatori i selectiu. La seva valoració serà 
sotmesa a la decisió del tribunal qualiicador, que acordarà la qualiicació d’apte/a 
o no apte/a. La qualiicació de no apte/a anirà acompanyada del corresponent in-

forme motivat.
5.3.2. Curs selectiu.
Les persones aspirants faran un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, d’acord amb les característiques següents:
a) Les persones aspirants que provinguin de la categoria de sotsinspector/a del 

cos de mossos d’esquadra realitzaran un curs selectiu de 300 hores de durada.
b) Les persones aspirants que provinguin d’un cos policial diferent del cos de 

mossos d’esquadra o siguin membres del cos de mossos d’esquadra no inclosos a 
l’apartat anterior realitzaran un curs selectiu de 500 hores de durada.

c) Les persones aspirants que no pertanyin a cap cos policial realitzaran un curs 
selectiu de 700 hores de durada.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya podrà determinar el format del curs 
tenint en compte les característiques esmentades de les persones aspirants i el seu 
nombre i, si cal, programarà mòduls formatius complementaris o seminaris que 
facin referència a competències professionals que siguin necessàries per al desen-

volupament de les tasques i funcions pròpies de la categoria d’inspector/a ins a 
completar la totalitat de la durada del curs.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin deini-
tivament la condició d’alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.1.b), 5.1.c) i 5.1.d) del Decret 292/1995, de 
7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Escola de 
Policia de Catalunya.

El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d’informar de la 
pèrdua de la condició d’alumne/a el tribunal qualiicador, el qual resoldrà l’exclusió 
de la persona aspirant.

Qualiicació: l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant una valoració 
continuada de l’aproitament global del curs, acreditarà l’aptitud o no-aptitud de les 
persones aspirants, i les qualiicarà com a aptes o no aptes i sotmetrà al tribunal les 
seves avaluacions. Per poder superar el curs, les persones aspirants hauran d’obtenir 
la qualiicació d’apte/a.

5.4 Una vegada superat el procés selectiu, el tribunal publicarà la llista deinitiva 
de les persones aspirants aptes en cadascun dels torns d’acord amb les puntuacions 
inals obtingudes en la fase de concurs i en la fase d’oposició, i elevarà la proposta 
de persones aprovades a l’òrgan convocant, la qual no ultrapassarà el nombre de 
les places convocades.

—6 Desenvolupament de les proves
6.1 En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al 

nomenament de funcionari/ària de carrera, les persones aspirants podran ser sot-
meses a totes les proves mèdiques i/o psicotècniques que siguin necessàries per 
tal de comprovar-ne l’adequació al quadre d’exclusions mèdiques de l’annex 3. Si 
de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan 
responsable pot proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, 
l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu, cas en el qual correspon a l’òrgan 
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competent per efectuar el nomenament adoptar la resolució procedent, que en cap 
cas no pot donar dret a indemnització.

6.2 D’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, les 
persones aspirants, al llarg del procés selectiu, han de demostrar que estan deguda-

ment capacitades en el coneixement de les dues llengües oicials a Catalunya.
6.3 Les persones aspirants podran ser requerides en qualsevol moment pels 

membres del tribunal per tal que acreditin la seva personalitat mitjançant la pre-

sentació de qualsevol document oicial identiicatiu.
6.4 Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida; les persones 

aspirants que no compareguin a la crida del tribunal per al desenvolupament de 
les proves en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran deinitivament excloses del 
procés selectiu.

6.5 Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves i a l’acte 
de comprovació de les causes d’exclusió mèdiques proveïdes del DNI, passaport o 
permís de conduir; la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment. 
La manca de presentació d’aquesta documentació determinarà l’exclusió automàtica 
de la persona aspirant del procés selectiu.

6.6 Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix 
la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria podrà acordar, en qualsevol 
moment del procés selectiu, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la 
seva exclusió i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents 
les inexactituds o falsedats comprovades, a l’efecte pertinent.

6.7 Inici de les proves.
6.7.1 La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova de la fase d’opo-

sició es determinarà en la resolució de publicació de les llistes deinitives de les 
persones aspirants admeses i excloses i de les exemptes de realitzar la subprova de 
coneixements de llengua catalana, prevista a la base 4.3.

6.7.2 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i de les següents, 
com també la data de comprovació de les causes d’exclusió mèdiques, seran deter-
minats pel tribunal i se’n donarà publicitat, juntament amb els resultats de la prova 
anterior, al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, al llocs 
on hagin tingut lloc les proves anteriors, a la Direcció General de la Policia, a les 
delegacions territorials del Govern i per qualsevol altre mitjà, si ho creu necessari, 
per tal de facilitar-ne la màxima divulgació, amb una antelació mínima de tres dies 
hàbils. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notiicació a les 
persones interessades i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

Així mateix, les persones participants poden obtenir informació i consultar la 
seva situació en el procés de selecció (llistes de persones admeses i excloses, lloc, 
data i hora i resultats de les proves) a través de la intranet corporativa de la DGP-
PGME i a l’adreça d’Internet següent: http://www.gencat.net/mossos. No obstant 
això, l’única informació vàlida serà l’exposada en les adreces indicades en aquesta 
base i en les bases 3.1 i 3.2 d’aquesta Resolució.

6.7.3 Les persones aspirants que durant el transcurs de les proves realitzin 
conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d’equitat 
i igualtat en les fases de l’oposició, o d’altres comportaments que alterin el desen-

volupament normal de qualsevol de les fases de l’oposició, podran ser excloses del 
procés selectiu.

—7 Tribunal
7.1 El tribunal qualiicador el componen els membres següents:
Titulars:
Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.
Subdirector/a general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la 

Policia.
Subdirector/a general de Formació de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya.
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Subdirector/a operatiu de la Policia.
Cap de la Comissaria General de Planiicació i Organització.
Cap de la Comissaria General Territorial de la Subdirecció Operativa de la 

Policia.
Cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.
Suplents:
Cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal de la Subdirecció Ope-

rativa de la Policia.
Cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació.
Cap del Servei d’Avaluació Psicològica de la Direcció General de la Policia.
Cap del Servei de Selecció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General de la Policia.
Cap de la Comissaria General de Recursos Operatius de la Subdirecció Operativa 

de la Policia.
Cap de la Divisió de Planiicació, Qualitat i Ordenació Professional de la Comis-

saria General de Planiicació i Organització.
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 general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la 
Policia.

Formarà part del tribunal un/a representant de l’òrgan competent en matèria de 
normalització lingüística en qualitat d’assessor/a, que actuarà amb veu però sense 
vot.

7.2 El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de com a mínim 
quatre dels seus membres.

7.3 El tribunal pot disposar, si ho creu convenient, la incorporació de persones 
assessores especialistes perquè col·laborin en l’execució de les proves.

Per a l’execució de proves que hagin de ser realitzades per persones assessores 
especialistes caldrà només la presència d’una persona membre del tribunal, desig-

nada prèviament per aquest, per assegurar-ne la realització correcta i traslladar al 
tribunal els resultats de les proves.

La quarta prova (psicotècnica) la durà a terme el personal designat pel tribunal com 
a assessor especialista, d’entre els/les psicòlegs/psicòlogues de la Direcció General 
de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

7.4 El tribunal té la categoria segona de les que estableix el Decret 337/1988, 
de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de servei de 
la Generalitat de Catalunya.

7.5 El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés selectiu un 
nombre superior de persones aspirants al de les places objecte de la convocatòria.

7.6 L’abstenció i la recusació de les persones membres del tribunal s’han d’ajustar 
al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.7 El tribunal ha d’elegir d’entre els seus vocals un/a secretari/ària.
7.8 De totes les sessions del tribunal se n’estendrà l’acta corresponent.
7.9 El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per 

tal d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació 
aportada per les persones interessades, quan ho consideri convenient.

7.10 L’ordre d’actuació de les persones aspirants en les proves s’iniciarà per la 
primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra “E”, de 
conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 13 de desembre de 2007 (Resolució 
GAP/3795/2007, de 14 de desembre, DOGC núm. 5034, de 21.12.2007).

7.11 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la 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.
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—8 Documentació de les persones aspirants seleccionades
8.1 Les persones aspirants seleccionades per passar a la fase de capacitació que 

no pertanyin al cos de mossos d’esquadra hauran de lliurar a la Direcció General 
de la Policia del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en 
el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació 
de la llista de persones aprovades, els documents següents:

a) Certiicat del Registre central de penals i rebels acreditatiu de no tenir causes 
penals sense extingir ni estar declarat/ada en rebel·lia.

b) Fotocòpia compulsada del DNI.
c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic d’enginyer/a tècnic/a, diplomat/ada 

universitari/ària de primer cicle, arquitecte/a tècnic/a o qualsevol altre equivalent a 
aquests o de nivell superior, llevat dels que hi accedeixin a l’empara de la dispensa 
establerta a l’article 25 bis de la Llei 10/1994, d’11 de juliol. Si es tracta d’un títol 
obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri 
d’Educació, Política Social i Esport.

d) Declaració de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del 
servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/ada per a 
l’exercici de les funcions públiques.

e) Fotocòpia compulsada de l’autorització BTP per conduir vehicles policials.
f) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.
8.2 Les persones que no presentin la documentació especiicada, i també les 

que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses a la segona fase, 
quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu, sens 
perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

8.3 Les persones aspirants proposades pel torn de promoció interna han de 
presentar un certiicat expedit pel secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació on consti expressament que compleixen el 
requisit de la base 2.2.

—9 Llistes de persones aspirants aprovades i nomenament dels/de les inspec
tors/es

9.1 El tribunal, una vegada fetes públiques les llistes que preveu la base 5.4, 
elevarà la proposta de nomenament a l’òrgan convocant.

9.2 Les persones que superin en la seva totalitat el procés selectiu seran nome-

nades inspectores per resolució del secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació que es publicarà al DOGC.

9.3. Les persones participants nomenades inspectores disposaran d’un mes a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la resolució de nomena-

ment per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió davant el secretari 
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

9.4 La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà 
la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major, que seran degudament 
comprovats i valorats per l’Administració.

—10 Norma inal
10.1 Contra les resolucions deinitives i els actes de tràmit del secretari gene-

ral del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestati-
vament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació o notiicació, davant el secretari general del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, o bé recurs contenciós 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 
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partir de l’endemà de la seva publicació o notiicació, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que 
preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

10.2 Contra les resolucions deinitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interpo-

sar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notiicació, recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.

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

ANNEX 2

Temari

—1 Normes primeres
1.1 La Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals i llibertats públiques. 

La funció policial en el marc constitucional.
1.2 L’Estatut d’autonomia de Catalunya: competències de la Generalitat en 

matèria de seguretat pública i policia judicial.
1.3 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat: articles 

d’aplicació directa a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.
1.4 Recomanació REC (2001) 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa 

als estats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Policia.
1.5 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció 

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.

—2 Policia de la Generalitatmossos d’esquadra
2.1 Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya.
2.2 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya.
2.3 Llei 19/1983, de 14 de juliol, pel la qual es crea la policia autonòmica de la 

Generalitat de Catalunya.
2.4 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esqua-

dra.
2.5 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la 

Policia de Catalunya.
2.6 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació: la Direcció General de la Policia: estructura 
policial i estructura administrativa.

2.7 Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

2.8 Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

2.9 Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió 
de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

2.10 Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de 
treball dels membres del cos de mossos d’esquadra.

2.11 Decret 214/2002, d’1 d’agost, de regulació de determinats itxers auto-

matitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament 
d’Interior.
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2.12 Decret 145/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’organització 
i funcionament intern del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.

2.13 Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions 
dels representants del cos de mossos d’esquadra al Consell de la Policia-Mossos 
d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives.

2.14 Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova 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.

2.15 Ordre INT/499/2006, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris 
de planiicació de l’horari especial lexible que s’apliquen a les unitats de seguretat 
ciutadana de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra

2.16 Acord GOV/193/2006, de 31 d’octubre, d’aprovació de les condicions 
de treball dels funcionaris del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de 
Catalunya.

—3 Procediment penal
3.1 La jurisdicció penal a Espanya: el poder judicial. Jurisdicció i competèn-

cia. Òrgans judicials. Competència objectiva. Competència territorial i delictes 
connexos.

3.2 El procediment penal. Procediment penal ordinari. El tribunal del jurat. 
Procediment abreujat. Judicis de faltes. Judicis ràpids. Llei 38/2002, de reforma 
parcial de la llei d’enjudiciament criminal

3.3 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors.

Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors: 
capítols I i capítol II i disposició addicional única.

3.4 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víc-

times de la violència domèstica. El registre central per a la protecció de víctimes 
de violència domèstica (Reial decret 355/2004, de 5 de març).

3.5 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

—4 Dret administratiu
4.1 El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Gene-

ralitat de Catalunya.
4.2 L’eicàcia de l’acte administratiu: principis generals. Invalidesa dels actes: 

nul·litat i anul·labilitat.
4.3 Les fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.
4.4 Revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’oici. Els recursos 

administratius: concepte i classes. Recurs d’alçada. Recurs de revisió.
4.5 La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs 

contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

—5 Policia de seguretat i administrativa
5.1 Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió.
5.2 Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
5.3 Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de 

videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics.
5.4 Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, per la qual es regulen els drets i llibertats 

dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
5.5 Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per 

part de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i de les policies locals de 
Catalunya.

5.6 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de 
la Llei de l’esport.

5.7 Decret 212/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen la composició i el funcio-

nament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya 
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i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria 
esportiva.

5.8 Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català del Trànsit: 
títols II, III i IV.

5.9 Llibre Blanc de la Unió Europea sobre Política Europea de Transport. 
Tercera part. Inseguretat viària.

—6 Seguretat i cooperació internacional: les organitzacions internacionals de 
policia. L’espai policial europeu: tractats de Schengen i Amsterdam.

—7 Dret penal
7.1 Llibre I.
Títol I. De la infracció penal.
Títol II. De les persones criminalment responsables dels delictes i de les faltes.
7.2 Llibre II.
Títol I. De l’homicidi i les seves formes.
Títol III. De les lesions.
Títol VI. Delictes contra la llibertat.
Títol VII. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Títol VIII. Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.
Capítol I. De les agressions sexuals.
Capítol II. Dels abusos sexuals.
Capítol III. De l’assetjament sexual.
Capítol VI. Disposicions comunes als capítols anteriors.
Títol IX. De l’omissió del deure de socors.
Títol XI. Delictes contra l’honor.
Títol XII. Delictes contra les relacions familiars.
Capítol III. Dels delictes contra els drets i deures familiars.
Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.
Capítol I. Dels furts.
Capítol II. Dels robatoris.
Capítol IV. Del robatori i furt d’ús de vehicles.
Capítol VI. De les defraudacions.
Capítol IX. Dels danys.
Capítol X. Disposicions comunes als capítols anteriors.
Capítol XI. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat 

i als consumidors.
Capítol XIV. De la receptació i d’altres conductes ains.
Títol XV bis. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
Títol XVI. Dels delictes relatius a l’ordenació del territori i la protecció del pa-

trimoni històric i del medi ambient.
Capítol II. Dels delictes sobre el patrimoni històric.
Capítol III. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
Capítol IV. Dels delictes relatius a la protecció de la lora, la fauna i els animals 

domèstics.
Capítol V. Disposicions comunes.
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
Capítol II. Dels incendis.
Capítol III. Dels delictes contra la salut pública.
Capítol IV. Dels delictes contra la seguretat del trànsit.
Títol XVIII. De les falsedats.
Títol XIX. Delictes contra l’Administració pública.
Títol XIX bis. Dels delictes de corrupció en les transaccions comercials inter-

nacionals.
Títol XX. Delictes contra l’Administració de justícia.
Títol XXI. Dels delictes contra la Constitució.
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Capítol IV. Dels delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats 
públiques.

Capítol V. Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties 
constitucionals.

Títol XXII. Delictes contra l’ordre públic.
7.3 Llibre III.
Títol I. Faltes contra les persones.
Títol II. Faltes contra el patrimoni.
Títol III. Faltes contra els interessos generals.
Títol IV. Faltes contra l’ordre públic.
Títol V. Disposicions comunes a les faltes.

ANNEX 3

Causes d’exclusió mèdica

—1 Patologia orgànica
1.1 Defectes físics, congènits o adquirits, no corregits, que comprometin el 

funcionament de qualsevol òrgan o aparell o en generin patologia.
1.2 Malalties cròniques de qualsevol òrgan o aparell no controlades.

—2 Trastorns psiquiàtrics
2.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat, no 

controlats, que afecti un adequat comportament social i laboral.
2.2 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 

psicotròpiques.
2.3 Alcoholisme crònic
2.4 Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals 

o medicaments considerats d’abús que, a judici del tribunal, no s’utilitzin amb 
inalitats terapèutiques.

—3 Òrgans dels sentits
3.1 Agudesa visual monocular, llunyana i propera, amb correcció inferior als 

8/10 de la visió normal o sense.
3.2 Hemianòpsies o reduccions signiicatives del camp visual.
3.3 Estrabisme manifest i no corregit.
3.4 Agudesa auditiva inferior al 70% de l’agudesa auditiva normal segons la 

fórmula de l’American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology (AAOO), 
no corregible.

ANNEX 4

Prova d’aptitud física

A) Descripció dels exercicis físics.

—1 Exercici núm. 1: cursa de llançadora.
1.1 Objectiu: valorar la resistència aeròbica de la persona aspirant.
1.2 Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant se situarà darrere d’una de les dues línies paral·leles 

pintades a terra i distants entre si 20 metres.
b) Quan senti el senyal d’inici de l’exercici la persona aspirant ha de córrer cap 

a l’altra línia ins a trepitjar-la, i esperar a tornar a sentir un altre senyal que emetrà 
el magnetòfon.

c) Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia 
contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament (cada 
minut) més ràpid al llarg de la prova.
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d) La persona executant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada ins 
que no sigui capaç de trepitjar la línia en sentir el senyal del magnetòfon, moment 
en el qual s’acabarà l’exercici.

1.3 Normes:
a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment que se senti el senyal so-

nor.
b) La persona executant no podrà córrer cap a la línia contrària ins que no hagi 

sentit el senyal.
1.4 Valoració: se’n farà un sol intent, i es registrarà el temps durant el qual 

la persona aspirant sigui capaç de mantenir el ritme imposat pel magnetòfon en 
períodes de mig minut.

1.5 Puntuació: la puntuació d’aquest exercici representarà el 25% de la puntuació 
total de la prova d’aptitud física.

—2 Exercici núm. 2: lexió de braços.
2.1 Objectiu: valorar la força estàtica de l’extremitat superior.
2.2 Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant pujarà a un banc davant del qual hi haurà una barra metàl-

lica col·locada horitzontalment, a la qual haurà d’agafar-se amb els dits dirigits cap 
endavant.

b) Després es penjarà de la barra, amb els braços lexionats de manera que la 
barba quedi per sobre d’ella, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronò-

metre en marxa.
c) La persona executant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra tot el 

temps que li sigui possible.
d) L’exercici acabarà quan la barba baixi ins al nivell de la barra, moment en el 

qual es pararà el cronòmetre.
2.3 Normes:
a) No es podrà balancejar el cos.
b) Tampoc no es podrà tocar la barra amb la barba.
2.4 Valoració: es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la 

persona aspirant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del 
nivell de la barra.

2.5 Puntuació: la puntuació d’aquest exercici representarà el 20% de la puntu-

ació total de les proves físiques.

—3 Exercici núm. 3: 10 x 5.
3.1 Objectiu: valorar la velocitat de desplaçament i l’agilitat.
3.2 Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant se situarà justament davant d’una de les dues línies paral-

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

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

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

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

3.3 Normes:
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici.
b) En el transcurs de l’exercici les línies hauran de ser sempre ultrapassa-

des.
3.4 Valoració: es faran dos intents no consecutius i s’anotarà només el millor 

temps d’ambdós.
3.5 Puntuació: la puntuació d’aquest exercici representarà el 15% de la puntuació 

total de la prova d’aptitud física.
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—4 Exercici núm. 4: salt de longitud amb els peus junts.
4.1 Objectiu: valoració de la força dinàmica de les cames.
4.2 Descripció de l’exercici:
a) La persona aspirant es col·locarà dreta davant d’una línia marcada a terra, 

sense trepitjar-la.
b) Des de la posició inicial haurà de fer un salt cap endavant amb els peus lleuge-

rament separats paral·lels, a i d’aconseguir la màxima distància possible respecte 
a la línia marcada a terra.

c) En el moment de caure, haurà de mantenir els peus en el lloc on realitzi el 
primer contacte.

d) Es mesurarà la distància entre la línia i el suport del cos que estigui més a la 
vora.

4.3 Normes:
a) No es podran realitzar passes prèvies al salt per prendre impuls.
b) L’impuls exigirà l’esforç simultani d’ambdues cames.
4.4 Valoració: es realitzaran dos intents no consecutius, però només es registrarà 

la distància aconseguida en el millor d’ambdós.
4.5 Puntuació: la puntuació d’aquest exercici representarà el 15% de la puntuació 

total de la prova d’aptitud física.

—5 Exercici núm. 5: abdominals en 30 segons.
5.1 Objectiu: valorar la força dinàmica del tronc.
5.2 Descripció de l’exercici:
a) La persona executant es col·locarà asseguda a terra amb les cames lexionades 

90 graus, els peus una mica separats i els dits de les mans entrellaçats al clatell.
b) Els peus estaran subjectats a terra.
c) Després del senyal, la persona aspirant haurà d’intentar realitzar el màxim 

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

quena, en l’extensió.
5.3 Normes:
a) Les cames s’hauran de mantenir lexionades 90 graus durant tot l’exercici.
b) Així mateix, els dits de les mans s’hauran de mantenir entrellaçats ins a 

l’acabament de l’exercici.
5.4 Valoració: se’n farà un sol intent i es registrarà el nombre total de cicles 

realitzats durant els 30 segons de durada de l’exercici.
5.5 Puntuació: la puntuació d’aquest exercici representarà el 25% de la puntuació 

total de la prova d’aptitud física.

B) Barems dels exercicis físics.

P = puntuació; CL = cursa de llançadora, en paliers; FB = lexió de braços, en segons; DC = 10 x 
5, en segons; SL = salt de longitud, en centímetres; AB = abdominals, en repeticions; MIM: marca 
inferior a la mínima.

P CL FB DC SL AB
1. Homes.         
a) Edat igual o inferior a 29 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 3-3,5 4,00-14.99 24,00-20,40 120,00-189,99 14-16
1 4-4,5 15,00-17,99 20,39-20,00 190,00-198,99 17-18
2 5-5,5 18,00-20,99 19,99-19,60 199,00-207,99 19-20
3 6-6,5 21,00-23,99 19,59-19,20 208,00-216,99 21-22
4 7-7,5 24,00-26,99 19,19-18,80 217,00-225,99 23-24
5 8-8,5 27,00-29,99 18,79-18,40 226,00-229,99 25-26
6 9 30,00-32,99 18,39-18,00 230,00-233,99 27-28
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7 9,5 33,00-35,99 17,99-17,60 234,00-237,99 29-30
8 10 36,00-38,99 17,59-17,20 238,00-241,99 31
9 10,5 39,00-41,99 17,19-16,80 242,00-245,99 32
10 ≥11 ≥42,00 ≤16,79 ≥246,00 ≥33
b) Edat de 30 a 35 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-11,99 24,00-21,00 120,00-179,99 14
1 3-3,5  12,00-14,99 20,99-20,60 180,00 - 188,99 15-16
2 4-4,5 15,00-17,99 20,59-20,20 189,00-197,99 17-18
3 5-5,5 18,00-20,99 20,19-19,80 198,00 - 206,99 19-20
4 6-6,5 21,00-23,99 19,79-19,40 207,00-215,99 21 - 22
5 7-7,5 24,00-26,99 19,39-19,00 216,00-219,99 23 - 24
6 8 27,00-29,99 18,99-18,60 220,00-223,99 25 -26
7 8,5 30,00-32,99 18,59-18,20 224,00-227,99 27 - 28
8 9 33,00-35,99 18,19-17,80 228,00-231,99 29
9 9,5 36,00-38,99 17,79-17,40 232,00-235,99 30
10 ≥10 ≥39,00 ≤17,39 ≥236,00 ≥31
c) Edat de 36 a 41 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-9,99 24,00-21,60 120,00-169,99 .
1 3-3,5 10,00-12,99 21,59-21,20 170,00-178,99 14
2 4-4,5 13,00-15,99 21,19-20,80 179,00-187,99 15 - 16
3 5-5,5 16,00-18,99 20,79-20,40 188,00-196,99 17 - 18
4 6 19,00-21,99 20,39-20,00 197,00 .205,99 19 - 20
5 6,5 22,00-24,99 19,99-19,60 206,00-209,99 21 - 22
6 7 25,00-27,99 19,59-19,20 210,00-213,99 23 - 24
7 7,5 28,00-30,99 19,19-18,80 214,00-217,99 25
8 8 31,00-33,99 18,79-18,40 218,00-221,99 26
9 8,5 34,00-36,99 18,39-18,00 222,00- 225,99 27
10 ≥9 ≥37,00 ≤17,99 ≥226,00 ≥28
d) Edat de 42 a 47 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-8,99 24,00-22,80 120,00-159,99 .
1 3 9,00-11,99 22,79-22,40 160,00-168,99 .
2 3,5 12,00-14,99 22,39-22,00 169,00-177,99 14-15
3 4 15,00-17,99 21,99-21,60 178,00-186,99 16 - 17
4 4,5 - 5 18,00-20,99 21,59-21,20 187,00-195,99 18 - 19
5 5,5 - 6 21,00-23,99 21,19-20,80 196,00-199,99 20
6 6,5 24,00-26,99 20,79-20,40 200,00-203,99 21
7 7 27,00-29,99 20,39-20,00 204,00-207,99 22
8 7,5 30,00-32,99 19,99-19,60 208,00-211,99 23
9 8 33,00-35,99 19,59-19,20 212,00 - 215,99 24
10 ≥8,5 ≥36,00 ≤19,19 ≥216,00 ≥25
e) Edat de 48 a 53 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-5,99 24,00-23,20 120,00-149,99 .
1 . 6,00-8,99 23,19-22,80 150,00-158,99 .
2 3 9,00-11,99 22,79-22,40 159,00. 167,99 .

P CL FB DC SL AB
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3 3,5 12,00-14,99 22,39-22,00 168,00-176,99 14-15
4 4 15,00-17,99 21,99-21,60 177,00-185,99 16 - 17
5 4,5 - 5 18,00-20,99 21,59-21,20 186,00-189,99 18 - 19
6 5,5 - 6 21,00-23,99 21,19-20,80 190,00-193,99 20
7 6,5 24,00-26,99 20,79-20,40 194,00-197,99 21
8 7 27,00-29,99 20,39-20,00 198,00-201,99 22
9 7,5 30,00-32,99 19,99-19,60 202,00-205,99 23
10 ≥8 ≥33 ≤19,59 ≥206,00 ≥24
f) Edat igual o superior a 54 anys      
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . . 24,00-23,60 120,00. 139,99 .
1 . 4,00-5,99 23,59-23,20 140,00-148,99 .
2 . 6,00-8,99 23,19-22,80 149,00-157,99 .
3 3 9,00-11,99 22,79-22,40 158,00-166,99 .
4 3,5 12,00-14,99 22,39-22,00 167,00-175,99 14-15
5 4 15,00-17,99 21,99-21,60 176,00-179,99 16 - 17
6 4,5 - 5 18,00-20,99 21,59-21,20 180,00-183,99 18 - 19
7 5,5 - 6 21,00-23,99 21,19-20,80 184,00-187,99 20
8 6,5 24,00-26,99 20,79-20,40 188,00-191,99 21
9 7 27,00-29,99 20,39-20,00 192,00-195,99 22
10 ≥7,5 ≥30 ≤19,99 ≥196,00 ≥23

2. Dones.
a) Edat igual o inferior a 29 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-5,99 24,00-23,40 120,00 .134,99 .
1 3 6,00-8,99 23,39-23,00 135,00 .144,99 14 - 15
2 3,5 9,00-11,99 22,99-22,60 145,00 .154,99 16 - 17
3 4-4,5 12,00-14,99 22,59-22,20 155,00 .164,99 18 - 19
4 5-5,5 15,00-17,99 22,19-21,80 165,00 .169,99 20 - 21
5 6-6,5 18,00-20,99 21,79-21,40 170,00 .174,99 22 - 23
6 7 21,00-23,99 21,39-21,00 175,00 .179,99 24 - 25
7 7,5 24,00-26,99 20,99-20,60 180,00 .184,99 26 - 27
8 8 27,00-29,99 20,59-20,20 185,00 -189,99 28

9 8,5 30,00-32,99 20,19-19,80 190,00.194,99 29
10 ≥9 ≥33,00 ≤19,79 ≥195,00 ≥30
b) Edat de 30 a 35 anys       
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-5,99 24,00-23,80 120,00-129,99 .
1 . 6,00-8,99 23,79-23,40 130,00-139,99 14
2 3 9,00-11,99 23,39-23,00 140,00-149,99 15 - 16
3 3,5 - 4 12,00-14,99 22,99-22,60 150,00-159,99 17 - 18
4 4,5 15,00-16,99 22,59-22,20 160,00-164,99 19 - 20
5 5-5,5 17,00-18,99 22,19-21,80 165,00- 169,99 21 - 22
6 6 19,00-20,99 21,79-21,40 170,00-174,99 23 - 24
7 6,5 21,00-22,99 21,39-21,00 175,00 - 179,99 25
8 7 23,00-24,99 20,99-20,60 180,00-184,99 26
9 7,5 25,00-26,99 20,59-20,20 185,00-189,99 27
10 ≥8 ≥27,00 ≤20,19 ≥190,00 ≥28

P CL FB DC SL AB
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c) Edat de 36 a 41 anys      
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . 4,00-4,99 . 120,00 .124,99 .
1 . 5,00-7,99 24,00-23,80 125,00 .134,99 .
2 3 8,00-10,99 23,79-23,40 135,00 .144,99 14-15
3 3,5 11,00-12,99 23,39-23,00 145,00 .154,99 16 - 17
4 4 13,00-14,99 22,99-22,60 155,00 -159,99 18 - 19
5 4,5 15,00-16,99 22,59-22,20 160,00 .164,99 20 - 21
6 5 17,00-18,99 22,19-21,80 165,00 .169,99 22 - 23
7 5,5 19,00-20,99 21,79-21,40 170,00 .174,99 24
8 6 21,00-22,99 21,39-21,00 175,00 .179,99 25
9 6,5 23,00-24,99 20,99-20,60 180,00 -184,99 26
10 ≥7 ≥25,00 ≤20,59 ≥185,00 ≥27
d) Edat de 42 a 47 anys        
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . . . . .
1 . 4,00-6,99 . 120,00 - 129,99 .
2 . 7,00-9,99 24,00-23,80 130,00 - 139,99 14
3 3 10,00-11,99 23,79-23,40 140,00 - 149,99 15 - 16
4 3,5 12,00-13,99 23,39-23,00 150,00 - 154,99 17 - 18
5 4 14,00-15,99 22,99-22,60 155,00 - 159,99 19
6 4,5 16,00-17,99 22,59-22,20 160,00 - 164,99 20
7 5 18,00-19,99 22,19-21,80 165,00 - 169,99 21
8 5,5 20,00-21,99 21,79-21,40 170,00 - 174,99 22
9 6 22,00-23,99 21,39-21,00 175,00 - 179,99 23
10 ≥6,5 ≥24,00 ≤20,99 ≥180,00 ≥24
e) Edat de 48 a 53 anys       
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . . . . .
1 . . . . .
2 . 4,00-6,99 . 120,00 - 129,99 .
3 . 7,00-9,99 24,00-23,80 130,00 - 139,99 14
4 3 10,00-11,99 23,79-23,40 140,00 - 149,99 15 - 16
5 3,5 12,00-13,99 23,39-23,00 150,00 - 154,99 17 - 18
6 4 14,00-15,99 22,99-22,60 155,00 - 159,99 19
7 4,5 16,00-17,99 22,59-22,20 160,00 - 164,99 20
8 5 18,00-19,99 22,19-21,80 165,00 - 169,99 21
9 5,5 20,00-21,99 21,79-21,40 170,00 - 174,99 22
10 ≥6 ≥22 ≤21,39 ≥175,00 ≥23
f) Edat igual o superior a 54 anys       
MIM <3 <4,00 >24,00 <120,00 <14
0 . . . . .
1 . . . . .
2 . . . . .
3 . 4,00-6,99 . 120,00 - 129,99 .
4 . 7,00-9,99 24,00-23,80 130,00 - 139,99 14
5 3 10,00-11,99 23,79-23,40 140,00 - 149,99 15 - 16
6 3,5 12,00-13,99 23,39-23,00 150,00 - 154,99 17 - 18

P CL FB DC SL AB
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7 4 14,00-15,99 22,99-22,60 155,00 - 159,99 19
8 4,5 16,00-17,99 22,59-22,20 160,00 - 164,99 20
9 5 18,00-19,99 22,19-21,80 165,00 - 169,99 21
10 ≥5,5 ≥20 ≤21,79 ≥170,00 ≤22

P CL FB DC SL AB
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior,                Segell d’entrada
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de la Policia 

Sol·licitud d’admissió en una convocatòria d’accés a la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra 
Dades de la convocatòria 
Denominació i número de registre Escala i categoria 

Sistema  d’accés:  Lliure  Promoció interna  Altres 

Altres dades de la convocatòria 
En el cas que el tribunal acordi la descentralització d’alguna o algunes de les proves, indiqueu on voleu fer-les (si no s’hi indica,
s’entendrà que l’opció és Barcelona): 

 Barcelona                     Girona                             Lleida                                   Tarragona 

Dades de la persona sol·licitant 
NIF Primer cognom Segon cognom Nom

Data de naixement Municipi de naixement Província de naixement Sexe 
 Home  Dona 

Adreça (tipus de via i nom) Número Pis Porta Escala Bloc

Telèfon mòbil Telèfon Codi postal Municipi

Formació
Certificat de coneixements de llengua de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent:  B  C  D  Altres 
Indiqueu quin document acreditatiu presenteu:  

Estudis finalitzats1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Altres convocatòries 
Us heu presentat a alguna altra convocatòria d’accés als Mossos d'Esquadra?                     Sí  No   A quantes:      

Feina actual
1

01 02 03     04 05 06    07 08 09    10 11 12 13 14 15 16

Municipi del lloc de treball Codi postal 

Exempció del pagament de la taxa d’inscripció a la convocatòria 
Us trobeu en situació d’atur i no percebeu prestació econòmica?          No 
                                                                                                                 Sí i adjunto documentació acreditativa 
Bonificació de la taxa 

 Família nombrosa de categoria general (30%)  i adjunto  documentació acreditativa 
 Família nombrosa de categoria especial (50%)  i adjunto documentació acreditativa 

El/La sotasignat/da SOL·LICITA ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document, DECLARA que són 
certes totes les dades que hi consigna i que reuneix els requisits exigits a la convocatòria. 

Justificació d’ingrés dels drets de participació                                                         
                                                           Caixa de Catalunya Número de compte corrent             Import de la taxa d’inscripció 

0500 11 0202701044                       

Signatura de la persona interessada 

Municipi i data                             

Secretaria General del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

                                           
1 Mireu la taula al dors del darrer full
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ANNEX 5

Sol·licitud de presentació
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Instruccions per a emplenar la sol·licitud d’admissió 

Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria. 

Escriviu les dades en majúscules i amb bolígraf. 

Empleneu-ne totes les dades. 

La sol·licitud consta de 3 fulls, dos per a l’Administració i un per a la persona interessada, 
assegureu-vos que hi heu consignat totes les dades i que són perfectament llegibles. 

Adjunteu a la sol·licitud dues fotocòpies del document nacional d’identitat, dues fotografies de 
format carnet i el certificat de català, si escau. 

A les bases de la convocatòria s’indica l’import de la taxa d’inscripció (apartat “Justificació d’ingrés 
dels drets de participació”). 

Quan presenteu la sol·licitud a l’entitat bancària, confirmeu que en el vostre exemplar queda 
constància de la conformitat de pagament. 

No oblideu que el pagament de la taxa a l’entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de 
presentació de la sol·licitud al corresponent registre administratiu. 

No oblideu signar els 3 fulls de què consta la sol·licitud. 

Estudis finalitzats 

1 Graduat escolar 6 Batxillerat / COU 
2 ESO 7 Diplomatura
3 FP I / Cicle formatiu de grau mitjà 8 Llicenciatura 
4 FP II / Cicle formatiu de grau superior 9 Altres
5 BUP   

Taula de feines i codi corresponent  

01 Personal d’oficis i empreses privades 
02 Personal administratiu d’empreses privades 
03 Tècnic/a mitjà d’empreses privades 
04 Tècnic/a superior d’empreses privades 
05 Subaltern/a, auxiliar administratiu/iva, 
     administratiu/iva de l’Administració
06 Tècnic mitjà de l’Administració 
07 Tècnic superior de l’Administració  
08 Professionals lliures 

09 Bomber/a, guarda forestal 
10 Policia local, guàrdia urbà 
11 Forces armades 
12 Cos Nacional de Policia 
13 Vigilant de seguretat 
14 En situació d’atur 
15 Estudiant/a 
16 Guàrdia civil 

(08.141.110)
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RESOLUCIÓ
IRP/1590/2008, de 19 de maig, de cessament del senyor Jesús A. Solores Arroyta 
com a director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.

Per la Resolució INT/3429/2005, de 25 de novembre (DOGC núm. 4522, 
d’1.12.2005), el senyor Jesús A. Solores Arroyta va ser nomenat director dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament d’Interior, d’acord amb la convocatòria 
pública corresponent de lliure designació;

Atès l’article 1.3 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació 
i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya;

Vist que el senyor Jesús A. Solores Arroyta ha passat a ocupar un altre lloc de 
treball;

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-

va la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i l’article 99 del Decret 123/1997, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i 
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en relació amb el cessament discrecional dels funcionaris nomenats 
pel sistema de lliure designació;

En ús de les atribucions que confereix al titular del Departament l’article 12 de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i fent ús de les facultats que m’han 
estat delegades per 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:

El senyor Jesús A. Solores Arroyta cessa com a director dels Serveis Territorials 
a Barcelona del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de re-

posició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui, en el termini de dos 
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-

trativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos

Barcelona, 19 de maig de 2008

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

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general

(08.134.074)
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	PTO/247/2008, de 21 de maig, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya, i d’aprovació de les bases reguladores.
	ORDRE
	PTO/248/2008, de 21 de maig, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya, i d’aprovació de les bases reguladores.
	EDICTE
	de 13 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Bonastre.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de La Selva del Camp.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Puigpelat.
	EDICTE
	de 16 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Fondarella.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi de Fondarella.
	EDICTE
	de 20 de maig de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Puig-reig.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Polinyà.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Begues.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Navarcles.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Polinyà.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Just Desvern.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Ripollet.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sabadell.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Just Desvern.
	EDICTE
	de 22 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Andreu de la Barca.
	EDICTE
	de 23 de maig de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Adrià de Besòs.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 27 de gener de 2006, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi d’Esterri d’Àneu (DOGC núm. 4567, pàg. 6484, de 7.2.2006).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	DECRET
	111/2008, de 27 de maig, pel qual se suprimeixen diversos centres docents públics.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1581/2008, de 19 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil Sant Rafael, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1582/2008, de 14 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre docent privat Sagrat Cor, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1583/2008, de 19 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre docent privat Solc Nou, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1584/2008, de 14 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre docent privat Sant Joan Baptista, de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1585/2008, de 8 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre docent privat Sant Francesc, de Berga.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1586/2008, de 9 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre docent privat Mare de Déu del Roser, de Berga.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1588/2008, de 9 de maig, per la qual s’autoritza el canvi de titular de la llar d’infants privada Mare de Déu del Roser, de Berga.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució CMC/1482/2008, de 13 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport pa
	per (DOGC núm. 5136, pàg. 39459, de 22.5.2008).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	DECRET
	112/2008, de 27 de maig, de concessió de la Medalla i de la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.
	ORDRE
	SLT/249/2008, de 20 de maig, per la qual es determinen, per a l’any 2008, els preus unitaris i la resta de valors a què es refereix l’article 5 del Decret 179/1997, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen les modalitats de pagament que regeixen la contrac
	tació de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la Salut.
	ORDRE
	SLT/250/2008, de 20 de maig, per la qual s’estableixen, per a l’any 2008, les tarifes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris que contracti el Servei Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1571/2008, de 19 de maig, de delegació de competències en matèria de personal en el/la director/a gerent de l’Agència de Protecció de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1572/2008, de 19 de maig, de delegació de competències en matèria de personal en els/les directors/es dels serveis regionals de l’Agència de Protecció de la Salut a Barcelona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida, al Camp de Tarragona, a les Ter
	res de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1573/2008, de 19 de maig, de delegació de competències en matèria de personal, contractació administrativa i gestió econòmica, en els/les directors/es dels Serveis Territorials del Departament de Salut a Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l’Ebr
	e.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1574/2008, de 13 de maig, de delegació de competències en matèria de personal, contractació administrativa i gestió econòmica en el/la gerent de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/245/2008, de 23 de maig, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que presta l’empresa Mohn, SL, a les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1575/2008, de 19 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2007 i de revisió salarial per a l’any 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fundació Blanquerna (codi de conveni n
	úm. 0812592).
	RESOLUCIÓ
	TRE/1576/2008, de 3 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (Regesa), per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0808
	332).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/1566/2008, de 15 de maig, de ratificació del nomenament del senyor Alfons Jiménez Cortacans com a adjunt al/a la director/a d’Anàlisi i Prospectiva.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/1577/2008, de 20 de maig, de convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 8 places d’intendent/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 54/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/1578/2008, de 21 de maig, de convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir 26 places d’inspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 50/08).
	RESOLUCIÓ
	IRP/1590/2008, de 19 de maig, de cessament del senyor Jesús Á. Solores Arroyta com a director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	RESOLUCIÓ
	IRP/1591/2008, de 19 de maig, de cessament del senyor Francesc Maqueda Berdugo com a cap del Gabinet Tècnic de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1579/2008, de 21 de maig, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/002/08).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1569/2008, de 16 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament de la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/007
	/08).
	RESOLUCIÓ
	JUS/1570/2008, de 23 de maig, de nomenament de dues funcionàries del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris (núm. de registre de convocatòria JU020).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1580/2008, de 6 de maig, de cessament del senyor Ricard Peiró Navarro com a director de l’Equip d’Atenció Primària Arenys de Mar, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1588/2008, de 16 de maig, per la qual es nomena el senyor Salvador Grau Tort cap del Servei de Planificació i Gestió de l’Entorn Natural de la Direcció General del Medi Natural (convocatòria de provisió núm. MA/002/08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1589/2008, de 16 de maig, per la qual es nomena la senyora Cristina Palés Bartells cap del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. MA/005/08).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 21 d’abril de 2008, de notificació de proposta de resolució de l’expedient sancionador núm. LSE-125/07.
	EDICTE
	de 30 d’abril de 2008, de notificació de la resolució de recurs d’alçada de l’expedient sancionador núm. TE-07/05 ( T-007/07-RE).
	EDICTE
	de 2 de maig de 2008, de notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2008, de notificació de resolucions de desestimació de sol·licituds d’indemnitzacions sol·licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, de notificació de resolucions sancionadores.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, de notificació de resolucions de caducitat.
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, de notificació de resolucions d’arxivament d’actuacions.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació d’Empresaris del Boví d’Alcarràs (AEBA).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la dissolució de l’organització empresarial denominada Associació de Tofonaires Solsonès Nord.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	De 8 de maig de 2008, de notificació d’una resolució d’estimació del recurs d’alçada interposat per l’entitat Trefun, SAU.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 03-U-0089/01).
	EDICTE
	de 14 de maig de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 03-U-0122/01).
	EDICTE
	de 14 de maig de 2008, de notificació d’una resolució (exp. 04-U-0143/01).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 8 de maig de 2008, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 8 de maig de 2008, de notificació d’acord d’inici i proposta de resolució de diversos expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2008, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors (FE-T-52-2007 i P-T-28-2007).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’explotació porcina de cicle tancat, cria i engreix de vedells promogut per Joan i Miquel Costa Alech, al terme municipal de Ventalló (GA20060120).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’explotació porcina, promogut per Joplama, SL, al terme municipal Cantallops (GA20070040).
	ANUNCI
	d’informació pública de l’expedient d’ocupació temporal de terrenys del camí ramader anomenat “Colada del camino de Tarragona a Montblanc”, al terme municipal de la Masó, sol·licitada per Gas Natural Distribución SDG, SA.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’extracció de recursos minerals (GA20060017).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’explotació i restauració d’una gravera, promoguda per Àrids Cat, SL, al terme municipal Cervià de Ter (GA20070086).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’extracció de recursos minerals promoguda per Àrids Sant Julià de Ramis, SL, al terme municipal Sant Jordi Desvalls (GA20070064).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’extracció de recursos minerals promoguda per Àrids Sant Julià de Ramis, SL, al terme municipal de Sant Jordi Desvalls (GA20070090).
	ANUNCI
	d’informació pública de l’Avantprojecte de decret sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
	ANUNCI
	d’informació pública de l’Avantprojecte de Decret pel qual es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris, i es despleguen les modalitats de les garanties i assegurances sobre l’activitat dels agents
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l’activitat de fabricació de paper el titular de la qual és Matias Gomà Tomàs, SA, al terme municipal de la Riba (exp. TAAD080001
	).
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 19 de maig de 2008, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	D’informació pública sobre el Projecte constructiu artèria de la ITAM de la Tordera - Planta del Ter. Dipòsit al terme municipal de Fogars de la Selva i connexions.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 16 de maig de 2008, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte (codi: urv adj/ob 71/07).
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	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 1432/2008).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Catorzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de declaratiu de menor quantia (rotlle 897/2004).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 624/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici verbal (exp. 24/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona, sobre actuacions de judici declaratiu ordinari (exp. 197/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa, sobre actuacions de judici divorci contenciós (exp. 962/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Badalona, sobre actuacions de jurisdicció voluntària (exp. 400/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici verbal (exp. 96/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de juicio verbal (exp. 135/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 828/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 32/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 121/2008).
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