
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/1204/2013, de 24 de maig, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, de llocs de treball d’especialitat de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra
(núm. de registre de la convocatòria 800/13).

Atès que estan pendents de provisió definitiva determinats llocs de treball, dotats pressupostàriament,
d’especialitat de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra, la provisió dels quals s'ha de fer pel
sistema de lliure designació d'acord amb el que estableix la relació de llocs de treball vigent d'aquest cos;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra; el
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 401/2006, de 24
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra; l'Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra
i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra; l'Ordre
IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos
de Mossos d’Esquadra, i la resta de normativa aplicable;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, i de conformitat amb l’article
1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d'Interior en el
secretari general del Departament d’Interior,

 

Resolc:

 

–1 Convocar, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball d’especialitat de la categoria de caporal/a del
cos de Mossos d’Esquadra el nombre i les característiques dels quals són els que consten a l'annex 2, d'acord
amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

–2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d'Interior,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 116.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, 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 a
comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui
d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada.

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

 

Barcelona, 24 de maig de 2013

 

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

 

Josep Martínez Melgares

Secretari general
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Annex 1

Bases

 

–1 Llocs de treball

Es convoquen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball d’especialitat de la categoria de caporal/a del
cos de Mossos d’Esquadra el nombre i les característiques dels quals són els que consten a l'annex 2 d'aquesta
Resolució.

 

–2 Persones participants

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria les persones funcionàries de la categoria de caporal/a del cos de
Mossos d’Esquadra que reuneixin els requisits que s'indiquen a la base 3 i les condicions que estableix la
normativa vigent en la data en què finalitzi el termini de participació.

2.2 Les persones funcionàries de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra en servei actiu que
estiguin adscrites provisionalment a algun dels llocs de treball oferts a l'annex 2 d'aquesta convocatòria i
compleixin els requisits que s'indiquen a la base 3 estan obligades a participar en aquesta convocatòria,
d'acord amb l'article 20.6 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

 

–3 Requisits de les persones participants

3.1 Les persones participants de la categoria de caporal/a s’han de trobar, respecte de l'Administració de la
Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa i han de complir els
requisits exigits per participar en aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 6.1 del Decret 401/2006, de 24
d'octubre.

3.2 Les persones participants sancionades en ferm amb suspensió de funcions no poden participar en aquesta
convocatòria mentre duri la suspensió, i les sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb canvi de
destinació o dins la mateixa localitat sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar durant el període
que s'hagi determinat en la resolució sancionadora.

3.3 Les persones participants que tinguin una situació administrativa diferent de la de servei actiu no hi poden
participar si l’últim dia del termini de participació no han complert el temps mínim exigit per la normativa per
reingressar al servei actiu.

3.4 Les persones participants que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència
mínima no poden participar en aquesta convocatòria durant el període de permanència establert en cada cas en
la relació de llocs de treball, en els termes que preveuen l'article 6.4 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i
l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional
del cos de Mossos d’Esquadra, aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre. El còmput d'aquest període
de permanència mínima s’ha de fer amb referència a l'article 6.5 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, i tenint
en compte la data en què finalitzi el termini de participació.

3.5 Així mateix, per participar en aquesta convocatòria, s’ha de tenir el certificat del nivell intermedi de català
(B) de la Direcció General de Política Lingüística, superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de
12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats
de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009),
modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

En el cas que les persones participants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, s'avaluaran aquests
coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, mitjançant una prova específica.

No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les persones
participants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors a l'Administració de la
Generalitat en què s’hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en aquesta
convocatòria.
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En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació documental corresponent,
excepte si es tracta d’algun dels processos selectius del cos de Mossos d’Esquadra.

3.6 Els requisits establerts anteriorment s'han de complir l’últim dia del termini de participació que estableix la
base 4.2.2, excepte el requisit de la base 3.5, que s’ha de complir abans de la publicació de la llista provisional
de persones admeses i excloses. Així mateix, aquests requisits s'han de continuar complint fins a la data de
resolució d'aquesta convocatòria.

 

–4 Participació

4.1 Per participar en aquesta convocatòria s’han de presentar els dos documents següents: la sol·licitud de
participació (DAD 59) i el full de llocs de treball.

En el full de llocs de treball hi consten els llocs de treball d’especialitat de l’annex 2. Les persones participants
han de numerar, per ordre de preferència, els llocs de treball oferts de l’especialitat a què opten. S’han
d’incloure dins del mateix ordre numèric els llocs de treball oferts i els llocs de treball de resultes de la mateixa
especialitat de l’annex 2.

Si s’omet un número en la seqüència ordinal, aquest s’assignarà al número següent al número omès.

Si es repeteix un número en la seqüència ordinal, s’entén com a vàlid el primer número repetit i als següents
números repetits se’ls assignarà el número d’ordre correlatiu a aquest.

Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma definitiva han de fer constar la seva
preferència respecte dels llocs de treball de l’especialitat a què vulguin optar entre els indicats a l'annex 2
d’aquesta Resolució.

Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma provisional i les que reingressin al servei actiu
mitjançant la participació en aquesta convocatòria han de fer constar la seva preferència respecte a tots els
llocs de treball oferts de l’especialitat a què vulguin participar. Pel que fa als llocs de treball de resultes de la
mateixa especialitat, poden optar pels que vulguin.

4.2 Termini de participació i llocs de presentació.

4.2.1 Els documents per participar en aquesta convocatòria, indicats a la base 4.1, estan a disposició de les
persones interessades al Departament d’Interior, als serveis territorials d’Interior a Girona, Lleida, Tarragona,
la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran, a la Direcció General de la Policia, a totes les
comissaries del cos de Mossos d’Esquadra i a la intranet corporativa de la DGP-PGME.

4.2.2 Els documents per participar en aquesta convocatòria, indicats a la base 4.1, degudament emplenats i
signats, s’han d’adreçar al secretari o secretària general del Departament d'Interior, en el termini de 15 dies
hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

4.2.3 Els documents de participació s’han de presentar a qualsevol de les adreces que es detallen a
continuació:

El Registre del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

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

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

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, carretera de la Sànson, 66,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda dels Països Catalans, 169-171,
sector els Trullols, 08243 Manresa.

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, carretera Tarragona-València,
N-340, km 1158,2 (barri Camp Clar), 43006 Tarragona.

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, carrer de Ferran Arasa, 5-7,
43500 Tortosa.

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, avinguda de Guillem Graell,
s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
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El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.

El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, carrer de l’Olivar, 6, 08402
Granollers.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r i 4t, 43500
Tortosa.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.

El Registre del Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge de l’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

També es poden presentar a qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.3 La participació en aquesta convocatòria té caràcter vinculant i només s’admeten les renúncies adreçades al
secretari o secretària general del Departament d’Interior que estiguin registrades dins el termini de deu dies
hàbils següents a la finalització del termini de participació. D’acord amb el que estableix l'article 7.2 del Decret
401/2006, de 24 d'octubre, aquesta convocatòria no preveu cap causa objectiva de renúncia a la participació.

4.4 Amb caràcter general, les notificacions a les persones participants es faran públiques als llocs establerts a
la base 4.2.3. Amb aquesta publicació es considera realitzada la notificació oportuna a les persones
participants.

4.5 Amb la formalització i la presentació dels documents de participació les persones participants declaren que
són certes totes les dades consignades i que reuneixen les condicions exigides en la convocatòria.

 

–5 Comissió assessora

Té per objectiu assessorar el director o directora general respecte a la idoneïtat de les persones participants en
relació amb els llocs de treball a cobrir de les diferents especialitats i està integrada per les persones següents:

El/la subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia o la persona en qui delegui.

El/la comissari/ària en cap de la Prefectura de la Policia o la persona en qui delegui.

El/la cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat o la persona en qui delegui.

L'entrevista, a què fa referència la base 6, la duran a terme els/les psicòlegs/òlogues de la Direcció General de
la Policia i les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra de cada especialitat, designats prèviament
per la comissió assessora.

 

–6 Mitjans d’acreditació

Per determinar la idoneïtat es tindran en compte els coneixements, l’experiència professional i les habilitats de
les persones participants, i es podrà realitzar una entrevista a la totalitat o a algunes de les persones
participants. Així mateix s’haurà de superar el curs d’especialització corresponent a cada especialitat, previst
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Quedaran exemptes de realitzar el curs d’especialització les persones que acreditin, mitjançant la certificació
corresponent, haver-ne superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit, convalidat o
homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les persones que realitzin el curs gaudiran de llicència per estudis des de l’inici fins a la finalització del curs.

La realització d’aquest curs no dóna dret a percebre cap tipus d’indemnització per raó de serveis.

 

–7 Informes d'idoneïtat
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7.1 El director o directora general de la Policia, de qui depenen els llocs convocats, d’acord amb l’article 12.6
del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, ha d’emetre informes en relació amb les persones participants
considerades idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada especialitat de l’annex 2.

7.2 Tanmateix, el director o directora general de la Policia, d'acord amb l'informe emès, pot proposar que es
declari deserta totalment o parcialment la provisió dels llocs de treball convocats si considera que cap de les
persones participants no té la idoneïtat necessària per desenvolupar les funcions del lloc de treball de
l’especialitat a proveir.

 

–8 Resolució de la convocatòria, cessament i presa de possessió

8.1 Aquesta convocatòria la resol el secretari o secretària general del Departament d'Interior, d’acord amb els
informes d’idoneïtat del director o directora general de la Policia, en un termini no superior a dotze mesos a
comptar de l’endemà de la finalització del termini de participació. La convocatòria es resoldrà parcialment en
dues resolucions:

Primera resolució, on constaran les persones idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada especialitat
que estiguin exemptes de la realització del curs d’especialització corresponent.

Segona resolució, on constaran les persones idònies per a la provisió dels llocs de treball de cada especialitat
un cop hagin realitzat i superat el curs d’especialització corresponent.

Aquestes resolucions s’han de publicar al DOGC, la qual cosa serveix de notificació a les persones participants
d’acord amb el que estableix 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.

8.2 El lloc de treball assignat s’ocupa de forma definitiva i és irrenunciable, llevat que abans que finalitzi el
termini de presa de possessió es doni alguna de les circumstàncies de les previstes als apartats a) o b) de
l'article 14.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

8.3 El lloc de treball assignat té la consideració de voluntari i, en conseqüència, no dóna dret a indemnització
per cap concepte.

8.4 La persona funcionària cessarà en el lloc de treball que ocupi el segon dia hàbil següent al de la publicació
de la resolució d’aquesta convocatòria al DOGC.

8.5 El termini de presa de possessió en el nou lloc de treball és l'endemà del cessament si el nou lloc de treball
assignat no implica canvi de localitat del lloc de treball de la persona funcionària; com a màxim al tercer dia
del cessament si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat dins la regió policial o àrea regional
de trànsit o dins un mateix àmbit territorial, i com a màxim al cinquè dia del cessament si el nou lloc de treball
assignat comporta canvi de localitat a una altra regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit
territorial, d'acord amb l'article 15.2 i la disposició transitòria segona del Decret 401/2006, de 24 d'octubre.

Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà, com
a màxim, de tres dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució d'aquesta convocatòria al DOGC.

8.6 El director o directora general de la Policia pot prorrogar el termini de cessament fins a tres mesos com a
màxim, sempre que sigui indispensable per necessitats del servei.

Així mateix, el director o directora general de la Policia pot concedir una pròrroga d’incorporació al nou lloc de
treball de fins a 20 dies hàbils si la presa de possessió implica canvi de localitat de destinació i ho sol·licita la
persona participant per raons justificades.

8.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries que accedeixin a un nou
lloc de treball s’han d’inscriure en el Registre general de personal de la Generalitat.

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

 

 

Annex 2

Llocs de treball
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FE = formació específica, ND = nivell de destinació; C. esp. = complement específic; H = horari; E= especial;
D = nombre de llocs.

 

Permanència mínima: 1 any, d’acord amb l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de
l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra.

 

Taula de formació específica

 

FE Descripció

014 Coneixements d'informàtica

026 Coneixements i/o experiència en seguiments i vigilàncies

460 Coneixements i/o experiència en trànsit

491 Coneixements i/o experiència en investigació avançada

531 Coneixements i/o experiència en protecció especial

532 Coneixements i/o experiència en suport tècnic bàsic

533 Coneixements i/o experiència en investigació interna

534 Coneixements i/o experiència en intervenció especial

543 Coneixements i/o experiència en mitjans tècnics

544 Coneixements i/o experiència en informació

545 Coneixements i/o experiència en anàlisi

 

Especialitat d’anàlisi

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea Central d’Anàlisi 545 16 22.307,04 € Barcelona E 1

Àrea Central d’Anàlisi 545 16 22.307,04 € Sabadell E 17

Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat 545 16 22.307,04 € Sabadell E 11

Àrea Central d’Anàlisi 545 16 22.307,04 € Tarragona E 1

 

Especialitat d’informació

Llocs de treball oferts
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Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Barcelona E 12

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Cerdanyola del Vallès E 2

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Girona E 3

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Granollers E 4

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € La Seu d'Urgell E 1

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Lleida E 1

Àrea Central d’Informació Exterior 544 16 22.307,04 € Sabadell E 9

Àrea Central d’Informació Interior 544 16 22.307,04 € Sabadell E 6

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Sabadell E 1

Comissaria General d’Informació 544 16 22.307,04 € Sabadell E 7

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Sant Feliu de Llobregat E 4

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Tarragona E 4

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Tortosa E 3

 

Llocs de treball de resultes

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H

Àrea d’Informació 544 16 22.307,04 € Vielha e Mijaran E

 

Especialitat d’intervenció especial

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea del GEI 534 16 23.517,72 € Sabadell E 4

 

Especialitat d’investigació avançada

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Comissaria General d'Investigació Criminal 491 16 22.307,04 € Barcelona E 2

Direcció General de la Policia 491 16 22.307,04 € Barcelona E 2
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Unitat Adscrita a la Fiscalia del TSJC 491 16 22.307,04 € Barcelona E 1

Àrea Central de Crim Organitzat 491 16 22.307,04 € Sabadell E 12

Àrea Central de Delictes Econòmics 491 16 22.307,04 € Sabadell E 7

Àrea Central d'Investigació-Patrimoni 491 16 22.307,04 € Sabadell E 12

Àrea Central d'Investigació-Persones 491 16 22.307,04 € Sabadell E 11

Comissaria General d'Investigació Criminal 491 16 22.307,04 € Sabadell E 1

Divisió d'Investigació Criminal 491 16 22.307,04 € Sabadell E 2

 

Especialitat d’investigació interna

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Divisió d'Afers Interns 533 16 22.307,04 € Barcelona E 11

 

Especialitat de mitjans tècnics

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu 543 16 22.307,04 € Sabadell E 7

Àrea de Mitjans Tècnics 543 16 22.307,04 € Sabadell E 5

 

Especialitat de protecció especial

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea d’Escortes 531 16 22.307,04 € Sabadell E 20

 

Especialitat de seguiments i vigilàncies

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu 026 16 22.307,04 € Sabadell E 2

Àrea de Mitjans Tècnics 026 16 22.307,04 € Sabadell E 2

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6392 - 7.6.20138/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13156060-2013



 

Especialitat de suport tècnic bàsic

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Àrea de Cooperació Internacional 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Àrea de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Caporal/a Comunicació 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Caporal/a Protocol 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació 532 16 21.046,08€ Barcelona E 1

Divisió d'Avaluació de Serveis 532 16 21.046,08€ Barcelona E 2

Divisió de Sistemes d'Informació Policial 532 i
014 16 21.046,08€ Barcelona E 4

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Barcelona E 1

Oficina de Suport Comissaria General de Relacions Institucionals,
Prevenció i Mediació 532 16 21.046,08€ Barcelona E 1

Unitat de Relacions amb l'Administració de Justícia 532 16 21.046,08€ Barcelona E 1

Caporal/a Comunicació 532 16 21.046,08€ Girona E 1

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Girona E 2

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Granollers E 2

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ La Seu d'Urgell E 1

Caporal/a Comunicació 532 16 21.046,08€ Lleida E 1

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Manresa E 1

Caporal/a Formació Policial 532 16 21.046,08€ Mollet del Vallès E 8

Caporal/a Instructors/ores de Policia 532 16 21.046,08€ Mollet del Vallès E 1

Àrea de Coordinació Interpolicial 532 16 21.046,08€ Sabadell E 3

Àrea Tècnica de Coordinació i Suport 532 16 21.046,08€ Sabadell E 6

Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius 532 16 21.046,08€ Sabadell E 3

Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana 532 16 21.046,08€ Sabadell E 9

Caporal/a Comunicació 532 16 21.046,08€ Sabadell E 1

Oficina de Suport Comissaria General de Mobilitat 532 16 21.046,08€ Sabadell E 1
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Oficina de Suport Comissaria General de Recursos Operatius 532 16 21.046,08€ Sabadell E 5

Oficina de Suport Comissaria General d'Investigació Criminal 532 16 21.046,08€ Sabadell E 2

Oficina de Suport Comissaria Superior de Coordinació Territorial 532 16 21.046,08€ Sabadell E 1

Caporal/a Comunicació 532 16 21.046,08€ Sant Feliu de
Llobregat E 1

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Sant Feliu de
Llobregat E 1

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Tarragona E 3

Oficina de Suport 532 16 21.046,08€ Tortosa E 1

 

Especialitat de trànsit

Llocs de treball oferts

 

Nom del lloc FE ND C. esp. Localitat H D

Divisió de Trànsit 460 16 22.307,04 € Sabadell E 9

 

 

(13.156.060)
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Generalitat de Catalunya                                                                             Segell d’entrada 
Departament d'Interior 
Direcció General de la Policia  
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Sol·licitud de participació, pel sistema de lliure designació, en concursos de llocs 
de treball del cos de Mossos d’Esquadra 

Dades de la convocatòria 
Denominació i número de registre 
      

Data de publicació 
      

Núm. de DOGC 
      

Categoria 
      

Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms i nom  
      

TIP 
      

NIF 
      

Telèfon mòbil 
      

Adreça de correu electrònic 
      

Sol·licito ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document i declaro que són certes totes les 
dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions exigides en la convocatòria.  

Signatura de la persona participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data       ,       

 
Secretaria General del Departament d’Interior 
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

ESPECIALITAT D'ANÀLISI

Llocs de treball oferts

1 Àrea Central d'Anàlisi 16 Barcelona E 1

2 Àrea Central d'Anàlisi 16 Sabadell E 17

3 Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat 16 Sabadell E 11

4 Àrea Central d'Anàlisi 16 Tarragona E 1

ESPECIALITAT D'INFORMACIÓ

Llocs de treball oferts

5 Àrea d'Informació 16 Barcelona E 12

6 Àrea d'Informació 16 Cerdanyola del Vallès E 2

7 Àrea d'Informació 16 Girona E 3

8 Àrea d'Informació 16 Granollers E 4

9 Àrea d'Informació 16 La Seu d'Urgell E 1

10 Àrea d'Informació 16 Lleida E 1

11 Àrea Central d'Informació Exterior 16 Sabadell E 9

12 Àrea Central d'Informació Interior 16 Sabadell E 6

13 Àrea d'Informació 16 Sabadell E 1

14 Comissaria General d'Informació 16 Sabadell E 7

15 Àrea d'Informació 16 Sant Feliu de Llobregat E 4

16 Àrea d'Informació 16 Tarragona E 4

17 Àrea d'Informació 16 Tortosa E 3

Llocs de treball a resultes

18 Àrea d'Informació 16 Vielha e Mijaran E R

Si ocupeu un lloc de treball de forma provisional haureu d'indicar la vostra preferència per a tots els llocs de treball de l'especialitat a la 
que vulgueu participar. 

Si voleu participar a diferents especialitats, els llocs de treball sol·licitats s'han d'incloure en un únic ordre de preferència. 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL
D'ESPECIALITAT DE LA CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA (NÚM. 800/13)

FULL DE LLOCS DE TREBALL  (segons la base 4.1 de la convocatòria)

Pàgina 1 de 4 Heu d'entregar totes les pàgines d'aquest document i signar la darrera



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

Si ocupeu un lloc de treball de forma provisional haureu d'indicar la vostra preferència per a tots els llocs de treball de l'especialitat a la 
que vulgueu participar. 

Si voleu participar a diferents especialitats, els llocs de treball sol·licitats s'han d'incloure en un únic ordre de preferència. 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL
D'ESPECIALITAT DE LA CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA (NÚM. 800/13)

FULL DE LLOCS DE TREBALL  (segons la base 4.1 de la convocatòria)

ESPECIALITAT D'INTERVENCIÓ ESPECIAL

Llocs de treball oferts

19 Àrea del GEI 16 Sabadell E 4

ESPECIALITAT D'INVESTIGACIÓ AVANÇADA

Llocs de treball oferts

20
Comissaria General d'Investigació 
Criminal

16 Barcelona E 2

21 Direcció General de la Policia 16 Barcelona E 2

22 Unitat Adscrita a la Fiscalia del TSJC 16 Barcelona E 1

23 Àrea Central de Crim Organitzat 16 Sabadell E 12

24 Àrea Central de Delictes Econòmics 16 Sabadell E 7

25 Àrea Central d'Investigació-Patrimoni 16 Sabadell E 12

26 Àrea Central d'Investigació-Persones 16 Sabadell E 11

27
Comissaria General d'Investigació 
Criminal

16 Sabadell E 1

28 Divisió d'Investigació Criminal 16 Sabadell E 2

ESPECIALITAT D'INVESTIGACIÓ INTERNA

Llocs de treball oferts

29 Divisió d'Afers Interns 16 Barcelona E 11

ESPECIALITAT DE MITJANS TÈCNICS

Llocs de treball oferts

30
Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport 
Operatiu

16 Sabadell E 7

31 Àrea de Mitjans Tècnics 16 Sabadell E 5

ESPECIALITAT DE PROTECCIÓ ESPECIAL

Llocs de treball oferts

32 Àrea d'Escortes 16 Sabadell E 20

Pàgina 2 de 4 Heu d'entregar totes les pàgines d'aquest document i signar la darrera



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

Si ocupeu un lloc de treball de forma provisional haureu d'indicar la vostra preferència per a tots els llocs de treball de l'especialitat a la 
que vulgueu participar. 

Si voleu participar a diferents especialitats, els llocs de treball sol·licitats s'han d'incloure en un únic ordre de preferència. 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL
D'ESPECIALITAT DE LA CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA (NÚM. 800/13)

FULL DE LLOCS DE TREBALL  (segons la base 4.1 de la convocatòria)

ESPECIALITAT DE SEGUIMENTS I VIGILÀNCIES

Llocs de treball oferts

33
Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport 
Operatiu

16 Sabadell E 2

34 Àrea de Mitjans Tècnics 16 Sabadell E 2

ESPECIALITAT DE SUPORT TÈCNIC BÀSIC (1 de 2)

Llocs de treball oferts

35 Àrea de Cooperació Internacional 16 Barcelona E 2

36
Àrea de Mediació, Negociació i 
Responsabilitat Social Corporativa

16 Barcelona E 2

37
Àrea de Relacions Institucionals i Atenció 
Ciutadana

16 Barcelona E 2

38 Caporal/a Comunicació 16 Barcelona E 2

39 Caporal/a Protocol 16 Barcelona E 2

40
Comissaria General de Relacions 
Institucionals, Prevenció i Mediació

16 Barcelona E 1

41 Divisió d’Avaluació de Serveis 16 Barcelona E 2

42 Divisió de Sistemes d'Informació Policial 16 Barcelona E 4

43 Oficina de Suport 16 Barcelona E 1

44
Oficina de Suport Comissaria General de 
Relacions Inst, Prevenció i Mediació

16 Barcelona E 1

45
Unitat de Relacions amb l'Administració 
de Justícia

16 Barcelona E 1

46 Caporal/a Comunicació 16 Girona E 1

47 Oficina de Suport 16 Girona E 2

48 Oficina de Suport 16 Granollers E 2

49 Oficina de Suport 16 La Seu d'Urgell E 1

50 Caporal/a Comunicació 16 Lleida E 1

51 Oficina de Suport 16 Manresa E 1
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

Si ocupeu un lloc de treball de forma provisional haureu d'indicar la vostra preferència per a tots els llocs de treball de l'especialitat a la 
que vulgueu participar. 

Si voleu participar a diferents especialitats, els llocs de treball sol·licitats s'han d'incloure en un únic ordre de preferència. 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL
D'ESPECIALITAT DE LA CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA (NÚM. 800/13)

FULL DE LLOCS DE TREBALL  (segons la base 4.1 de la convocatòria)

ESPECIALITAT DE SUPORT TÈCNIC BÀSIC (2 de 2)

52 Caporal/a Formació Policial 16 Mollet del Vallès E 8

53 Caporal/a Instructors/es de Policia 16 Mollet del Vallès E 1

54 Àrea de Coordinació Interpolicial 16 Sabadell E 3

55 Àrea Tècnica de Coordinació i Suport 16 Sabadell E 6

56 Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius 16 Sabadell E 3

57
Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat 
Ciutadana

16 Sabadell E 9

58 Caporal/a Comunicació 16 Sabadell E 1

59
Oficina de Suport Comissaria General de 
Mobilitat

16 Sabadell E 1

60
Oficina de Suport Comissaria General de 
Recursos Operatius

16 Sabadell E 5

61
Oficina de Suport Comissaria General 
d'Investigació Criminal

16 Sabadell E 2

62
Oficina de Suport Comissaria Superior de 
Coordinació Territorial

16 Sabadell E 1

63 Caporal/a Comunicació 16 Sant Feliu de Llobregat E 1

64 Oficina de Suport 16 Sant Feliu de Llobregat E 1

65 Oficina de Suport 16 Tarragona E 3

66 Oficina de Suport 16 Tortosa E 1

ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

Llocs de treball oferts

67 Divisió de Trànsit 16 Sabadell E 9

Lloc i data Signatura

Secretaria General del Departament d'Interior
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