
        12.02.2009 
Pendent Acord GOV/...../200, de ......., 
 
Novetats en negreta (bases fetes sobre les de l’any  2008) 
 
RESOLUCIÓ 
IRP/........../2009, de XX de XXXXXXX, de convocatòria de proves selectives pel 
sistema de concurs oposició per a l'ingrés a la categoria de mosso/a del cos de 
mossos d'esquadra de la Generalitat per als membres d'altres forces i cossos de 
seguretat (núm. de registre de la convocatòria 46/01/09). 
Atès el que preveuen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d'esquadra, i el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de 
personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; 
Atès l'Acord GOV/...../200, de .......,  pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació de 
places del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya per l'any 2009; 
De conformitat amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, així com l'article 1.h) de la Resolució 
IRP/4054/2008, de 18 de desembre , de delegació de competències  del conseller 
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament, 
 
Resolc: 
Article 1 
Es convoquen, pel sistema de concurs oposició, proves selectives per cobrir 60 places 
de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra (núm. de 
registre de la convocatòria 46/01/09) d'acord amb les bases i les especificacions que 
figuren als annexos d'aquesta Resolució. 
 
Article 2 
Les funcions que han de realitzar les persones aspirants que siguin nomenades són 
les atribuïdes als mossos d'esquadra per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de 
la Generalitat-mossos d'esquadra, en els seus articles 12, 19.1.d) i 19.3. 
 
Article 3 
El procés de selecció constarà de la fase de concurs, de la d'oposició i d'un curs 
d'adequació, de caràcter selectiu, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Article 4 
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 Institucionals i 
Participació, en el termini d'un mes, previst en 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'esmentada 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, ..........2009 
P. D. (Resolució IRP/4055/2008, DOGC de 16.1.2009) 
Joan Boada i Masoliver 
Secretari general 
Annex 1 



Bases 
.1 Normes generals 
1.1 Es convoquen proves selectives per cobrir 60 places de la categoria de mosso/a 
de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra. 
1.2 L'àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès 
per tot el territori de Catalunya. 
.2 Participants 
Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries de les forces i 
cossos de seguretat que depenen del Govern de l'Estat que estiguin destinades a 
Catalunya o que haguessin estat desplaçades a altres territoris de l'Estat com a 
conseqüència del desplegament del cos de mossos d'esquadra i que reuneixin els 
requisits que s'indiquen a la base 3 d'aquest annex. 
.3 Requisits de participació a la convocatòria  
3.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir 
els requisits següents: 
a) Estar en situació d'actiu en els cossos de referència. 
b) Tenir la nacionalitat espanyola. 
c) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, 
formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. 
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent 
del Ministeri d'Educació i Ciència. 
d) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 57. 
e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 3 de la 
present convocatòria. 
f) Satisfer la taxa establerta a l'apartat 4.5 d'aquestes bases. 
g) 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 
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 benefici de la rehabilitació, 
sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document 
oficial. 
h) Posseir el permís de conduir vehicles de la clas se B, en vigor, o permisos 
equivalents d'acord amb la normativa aplicable. 
i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada. 
3.2 Els requisits establerts anteriorment s'han de complir el darrer dia de presentació 
de sol·licituds, i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió 
com a funcionari/ària de carrera. 
.4 Sol·licituds 
4.1 Llocs on obtenir els impresos de sol·licitud. 
Els impresos de sol·licitud es troben a disposició de les persones interessades al 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, als seus serveis 
territorials a Girona, Lleida, Catalunya Central, L es Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i 
Aran, a la Direcció General de la Policia, a la del egació territorial del Govern a 
Tarragona , i a totes les comissaries del cos de mossos d'esquadra i a l'adreça 
d'internet següent: http://www.mossos.cat.  
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s'han d'adreçar al secretari general 
del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i s'han de formalitzar 
utilitzant el model normalitzat que es determina a l'annex 5 d'aquesta convocatòria. 
4.2 Llocs on presentar les sol·licituds. 
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar als 
registres següents: 
Registre del Departament d'Interior, Relacions Inst itucionals i Participació, carrer 
de Diputació, 355, 08009 Barcelona. 



Registre de la Direcció General de la Policia, Trav essera de les Corts, 319-321, 
08029 Barcelona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a Barcelona, carrer dels Almogàvers,  107-119, 08018 Barcelona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, carrer de la Sèquia, 11, e ntresol, 17001 Girona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 2 5006 Lleida.  
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Tarragona, carrer de  Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a les Terres de l'Ebre, carrer de Ll uís Canalda, 2, 43500 Tortosa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a la Catalunya Central, carrer de d' Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
Manresa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'I nterior, Relacions Institucionals 
i Participació a l'Alt Pirineu i Aran, carrer del C omtat d'Urgell, 10, 25700 la Seu 
d'Urgell. 
Així mateix, es poden presentar en 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. 
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en 
sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada per la persona funcionària 
de correus abans de ser certificada. 
4.3 Termini de presentació. 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors a partir de 
l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. 
4.4 Documentació necessària. 
Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini que estableix el punt 4.3 anterior, les 
persones aspirants han d'adjuntar: 
a) Dues fotografies en format de carnet. 
b) Dues fotocòpies del document nacional d'identita t.  
c) Als efectes de l'exempció de la realització de la segona subprova de coneixements 
de llengua catalana establerta a la base 7.1.1.1.b), les persones aspirants hauran de 
presentar un dels documents següents: 
1) Fotocòpia compulsada de la documentació acredita tiva d'estar en possessió, 
si escau, del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, 
superior o equivalent. 
2) Certificació 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'especificació 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 2008, certificat 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'especificació 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 4.6.c) d'aquestes bases. 
d) Acreditació d'estar en servei actiu i amb destinació actual o anterior a Catalunya, 
d'acord amb el que estableix la base 2. 
Aquesta acreditació l'ha de certificar l'òrgan competent de la unitat orgànica a la que 
pertany del cos policial corresponent. 
e) Una fotocòpia de la targeta d'identitat professional. 
f) Document d'al·legació de mèrits, degudament emplenat i signat. 
g) Fotocòpia compulsada  del títol de graduat/ada en educació secundària, de 
graduat/ada escolar, formació professional de primer grau o un altre equivalent o 
superior. 
h) Fotocòpia compulsada del permís de conduir vehicles  de la classe B, en vigor, 
o permisos equivalents d'acord amb la normativa apl icable 
i) 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 bonificacions 
de la taxa previstes a l'article 34.4 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar fotocòpia confrontada del 
carnet vigent de família nombrosa. 
4.5 Taxa. 
4.5.1 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 
aspirants han de satisfer la taxa de 33,75 euros . Les persones que siguin membres de 
famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una bonificació del 30% de 
l'import de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 23,7 euros  i les 
persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran 
d'una bonificació del 50% de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 16,9 
euros . L'acreditació documental d'aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de 
conformitat amb el que estableix la base 4.4.i), dins el termini de presentació de 
sol·licituds a que fa referència la base 4.3 i sens perjudici del que estableix la base 5.2. 
4.5.2 El pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa de 
Catalunya, mitjançant ingrés en caixa o bé per gir postal o telegràfic o transferència 
bancària, al compte corrent núm. 0500.11.0202701044, .Generalitat de Catalunya. 
Accés a cossos de funcionaris..  
A la sol·licitud ha de figurar el segell de la Caix a de Catalunya a l'apartat reservat 
a l'entitat bancària, el qual acreditarà l'abonamen t de la taxa corresponent. La 
seva mancança determinarà l'exclusió de la persona aspirant. 
Quan el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic o transferència bancària, cal que 
com a nom del remitent hi consti el de la persona aspirant mateixa i el número de 
registre de la convocatòria 46/01/09, la qual haurà d'adjuntar a la instància una 
fotocòpia del resguard de la imposició. 
4.5.3 El pagament a la Caixa de Catalunya no substituirà en cap cas el tràmit de 
presentació de la sol·licitud davant l'Administració, dins el termini i en la forma que 
preveuen les bases 4.2 i 4.3 d'aquest annex. 
4.5.4 La manca de pagament, el pagament incomplet o la no-acreditació documental a 
efectes de l'exempció o la bonificació de la taxa, determinarà l'exclusió de la persona 
aspirant del procés selectiu. 
4.5.5 No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les 
proves selectives per causa imputable a la persona interessada. 
4.6 Instruccions per emplenar les sol·licituds. 
Per emplenar la sol·licitud les persones aspirants han de tenir en compte les 
instruccions que figuren al revers de l'imprès i, a més a més, el següent: 
a) A l'apartat Dades de la convocatòria es faran constar: 
Número de registre: 46/01/09. 
Escala: bàsica. 



Categoria: mosso/a. 
Sistema d'accés: lliure. 
b) Cal emplenar totes les dades de l'apartat Dades de la persona sol·licitant. 
c) Es farà constar el nivell de coneixements de llengua catalana que posseeix la 
persona aspirant, i s'especificarà el document acreditatiu que s'adjunta a la sol·licitud 
d'acord amb la base 4.4.c). 
d) A l'apartat de: .Bonificacions 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 que fa referència la base 4.4.i). 
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 
normalitzat, cal que hi figurin el número de compte i l'import de la taxa d'inscripció a 
què fa referència la base 4.5 d'aquest annex. 
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, Relacions 
Institucionals i Participació. 
.5 Admissió de les persones aspirants 
5.1 Abans del termini d'un mes a comptar de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, el secretari general del Departament d'Interior, Relacions 
Institucionals i Participació aprovarà mitjançant resolució la llista provisional de 
persones aspirants  admeses i excloses i la llista provisional de persones aspirants 
exemptes  de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. La resolució 
esmentada es publicarà al DOGC i indicarà els llocs on s'exposen les llistes completes 
i certificades de les persones aspirants admeses i de les persones aspirants  
excloses i dels motius d'exclusió i la llista de les exemptes de realitzar la prova de 
coneixements de llengua catalana. 
5.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies, comptats a partir de 
l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles 
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 
requerida per 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 fi 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 comprovaran 
fefaentment, no només que no figuren a la llista d'excloses, sinó que, a més, els seus 
noms figuren a la llista d'admeses. 
5.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la finalització 
del termini anterior, es faran públiques, mitjançant resolució del secretari general del 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i pel mateix procediment, 
les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses i de les exemptes 
de fer 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 esmentades llistes. 
5.4 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 
notificació oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis a efectes de 
possibles reclamacions o recursos. 
5.5 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment. 
.6 Tribunal 
6.1 El tribunal qualificador de les proves, el componen els membres següents: 
Titulars: 



1 Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. 
2 Subdirector/a Operatiu de la Policia. 
3 Subdirector/a general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament 
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
4 Subdirector/a general de Formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
5 Cap del Servei d'Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia. 
6 Cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General de la Policia. 
7 Cap del Servei d'Avaluació i Orientació Psicològica de la Direcció General de la 
Policia. 
Suplents: 
1 Cap de la Comissaria General de Planificació i Organització. 
2 Cap de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació. 
3 Cap de la Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional. 
4 Cap de l'Àrea d'Ordenació Professional. 
5 Cap de la Unitat de Selecció de l'Àrea d'Ordenaci ó Professional. 
6 Cap de Secció d'Avaluació Psicològica del Servei d'Avaluació i Orientació 
Psicològica de la Direcció General de la Policia. 
7 Coordinadora de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius. 
Actuarà com a president/a el subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció 
General de la Policia i, en la seva absència, com a president/a suplent, el 
Subdirector/a Operatiu de la Policia. 
Formarà part del tribunal una persona representant de l'òrgan competent en matèria 
de normalització lingüística en qualitat d'assessor/a, que actuarà amb veu però sense 
vot. 
6.2 El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de cinc 
dels seus membres. 
6.3 El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació d'assessors 
especialistes perquè col·laborin en l'execució de les proves. Per l'execució de proves 
que s'hagin de realitzar per persones assessores especialistes caldrà només la 
presència d'un membre del tribunal, designat prèviament per aquest, per assegurar la 
correcta realització i traslladar al tribunal els resultats de les proves. 
La segona prova, a què fa referència la base 7.1.1.3, es durà a terme pel personal 
designat pel tribunal com a assessor especialista, d'entre les persones funcionàries del 
cos de mossos d'esquadra que exerceixen funcions de selecció del cos esmentat i els 
psicòlegs del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
6.4 El tribunal, si ho considera oportú, podrà descentralitzar la realització d'alguna de 
les proves. 
6.5 El membres del tribunal tenen dret a percebre l es assistències que preveu el 
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei 
6.6 L'abstenció i la recusació dels 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. 
6.7 El tribunal ha d'elegir d'entre els seus vocals un/a secretari/ària. 
6.8 De totes les sessions del tribunal se n'estendrà l'acta corresponent. 
6.9 El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones candidates per tal 
d'aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació 
aportada per les persones interessades, quan ho consideri convenient. 
6.10 L'ordre d'actuació de les persones aspirants en les  proves s'iniciarà per la 
primera persona aspirant el primer cognom de la qua l comenci per la lletra .C., 
de conformitat amb el sorteig públic realitzat el d ia 15 de desembre de 2008 
(Resolució GAP/3797/2008, de 16 de desembre, DOGC n úm. 5282, de 5.12.2008). 
6.11 Als efectes 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. 
 



.7 Procés de selecció i qualificacions 
El procés de selecció de les persones aspirants és el de concurs oposició. 
7.1 El procés de selecció constarà de les tres fases que a continuació es descriuen. 
7.1.1 Primera fase: proves selectives, obligatòries i eliminatòries. 
7.1.1.1 Primera prova. Constarà de dues subproves. 
a) Primera subprova. Exercici de coneixements. Consistirà a respondre 50 preguntes 
tipus test en relació amb el temari que s'adjunta a l'annex 4 d'aquesta Resolució, en el 
termini màxim d'1 hora. La puntuació d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts. Per 
superar aquesta subprova s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
b) Segona subprova. Coneixements de llengua catalana. 
Consta de dues parts: 
Primera: consisteix en un exercici escrit en què s'avaluaran els coneixements pràctics 
de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics. 
Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions 
generals de comunicació. 
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta subprova, que no podrà ser superior a 
40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona. 
La qualificació d'aquesta subprova és d'apte/a o no apte/a. 
Restaran exemptes de realitzar aquesta subprova les persones aspirants que acreditin 
documentalment abans del seu inici estar en possessió del nivell intermedi de català 
(B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d'acord amb l'Ordre 
PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als 
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 
núm. 4168, de 6.7.2004). 
També restaran exemptes de la realització de la subprova les persones aspirants que 
acreditin documentalment abans del seu inici que han participat i obtingut plaça en 
processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria, o que hagin superat la prova 
esmentada en altres processos de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2008. 
7.1.1.2 Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques de l'annex 3. 
La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les 
exclusions mèdiques indicades a l'annex 3, comportarà un reconeixement mèdic. En 
aquest s'aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin 
oportunes, una analítica d'orina i les exploracions o proves complementàries que els 
metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes, en aplicació del previst 
en el punt 6.3. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els 
dies i hores que es determinin. 
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 7.9.2 
7.1.1.3 Segona prova. 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. Per tal de contrastar i ampliar els resultats 
de la prova psicotècnica, a la totalitat de les persones aspirants, se'ls farà una 
entrevista. 
La qualificació de la prova és d'apte/a o no apte/a. 
7.1.1.4 La durada de les proves la determinarà el tribunal de la convocatòria. 
7.1.2 Segona fase: concurs. 



Els mèrits s'hauran de fer constar en el document d'al·legació de mèrits i presentar-lo 
juntament amb la sol·licitud per prendre part en la convocatòria. Tots els mèrits que 
facin valer les persones concursants s'hauran d'acreditar documentalment, perquè 
siguin tinguts en consideració, mitjançant la presentació d'originals o, si s'escau, de 
còpies compulsades. Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament del 
termini de presentació de sol·licituds. En la fase de concurs els mèrits es valoraran fins 
a 15 punts en total, d'acord amb el barem següent: 
7.1.2.1 Antiguitat. 
Es valorarà a raó de 0,60 punts per any complert de servei en cossos policials, fins a 
un màxim de 8 punts. No es tindran en compte períodes inferiors a 1 any. Cal 
acreditar-ho amb un certificat de serveis prestats. 
7.1.2.2 Cursos o certificats de llengua catalana. 
S'atorgarà fins a un màxim de 2 punts, segons el barem següent: 
a) Els cursos o certificats acreditatius del nivell de suficiència de català (C) de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalents es valoraran a raó d'1 punt. 
b) Els cursos o certificats acreditatius del nivell superior de català (D) de la Secretaria 
de Política Lingüística o equivalents es valoraran a raó de 2 punts. 
7.1.2.3 Titulacions acadèmiques. 
S'atorgarà fins a un màxim de 5 punts, segons el barem següent: 
a) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup A 
(grup A subgrup A1 d'acord amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de 
l'empleat públic) es valorarà amb 3 punts. 
b) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup B 
(grup A subgrup A subgrup A2 d'acord amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril) es valorarà 
amb 2 punts. 
c) La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup C 
(grup C subgrup C1 d'acord amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril) es valorarà amb 1 punt. 
No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries 
per assolir-ne altres de nivell superior que s'al·leguin com a mèrit. 
La titulació acreditada per a l'accés a cossos del grup D (grup C subgrup C2 d'acord 
amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril) no es pot al·legar com a mèrit ni es valorarà. 
7.1.3 Tercera fase. Curs d'adequació, de caràcter selectiu, a l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 
Passarà a aquesta fase, segons l'ordre de la puntuació obtinguda en la primera i 
segona fase, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el de les 
places objecte de la convocatòria. 
Aquesta tercera fase consistirà en la superació d'un curs d'adequació, de caràcter 
selectiu, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'una durada no superior a sis 
setmanes. 
Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin, 
definitivament, la condició d'alumne/a de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
d'acord amb el que estableixen els articles 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/La director/a de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d'informar de la 
pèrdua de la condició d'alumne/a al tribunal qualificador, el qual resoldrà l'exclusió de 
la persona aspirant. 
Qualificació. La puntuació d'aquesta fase serà entre 0 i 20 punts. Per superar aquesta 
fase la persona aspirant haurà d'obtenir un mínim de 10 punts. 
7.2 Durant el curs d'adequació, de caràcter selectiu, les persones aspirants tindran la 
consideració de funcionaris/àries en pràctiques. 
7.3 En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al 
nomenament de funcionari/ària de carrera, les persones aspirants podran ser 
sotmeses 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 
competent per efectuar el nomenament d'adoptar la resolució procedent, que en cap 
cas no pot donar dret a indemnització. 
7.4 D'acord amb el que estableixen l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i el 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, les persones aspirants, al llarg del procés 
selectiu, han de demostrar que estan degudament capacitades en el coneixement de 
les dues llengües oficials a Catalunya. 
7.5 Les persones aspirants podran ser requerides en qualsevol moment per les 
persones membres del tribunal per tal que acreditin la seva identitat. 
7.6 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 assenyalada, seran excloses del procés selectiu. 
7.7 Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves i a l'acte de 
comprovació de les causes d'exclusions mèdiques proveïdes del DNI, passaport, 
permís de conduir o targeta d'identitat professional; 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. 
7.8 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. 
7.9 Inici de les proves. 
7.9.1 La data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà en la 
resolució de publicació de les llistes definitives de les persones aspirants admeses i 
excloses i de les exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, 
prevista a la base 5.3 d'aquest annex. 
7.9.2 La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova, com també la data de 
comprovació de les causes d'exclusions mèdiques, seran determinats pel tribunal i 
se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, als locals on 
hagi tingut lloc la prova anterior, al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, als seus serveis territorials a Girona, Lleida, Cat alunya Central, Les 
Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran, a la Direcci ó General de la Policia, a la 
delegació territorial del Govern a Tarragona , i per qualsevol altre mitjà, si així 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 
notificació a les persones interessades, i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles 
recursos. 
8 Llista de persones aspirants aprovades 
Una vegada finalitzades les tres fases del procés de selecció, es farà pública la llista, 
ordenada de major a menor puntuació, de les persones aspirants que l'hagin superat. 
Aquesta puntuació serà el resultat de la suma de la puntuació obtinguda en la primera 
fase més la puntuació obtinguda en la segona fase i la tercera fase corresponent al 
curs d'adequació, de caràcter selectiu, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
9 Nomenaments 
En acabar el procés selectiu, les persones aspirants que l'hagin superat seran 
declarades aptes i la llista d'aquestes serà proposada pel tribunal al secretari general 
del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, als efectes del seu 
nomenament com a funcionaris/àries de carrera. 
En cap cas no es podrà proposar el nomenament d'un nombre de persones aspirants 
superior al de les places previstes a la convocatòria. 
Les persones nomenades funcionaris/àries seran adscrites provisionalment als llocs 
vacants més propers a la localitat del domicili de residència actual dels aspirants. 



10 Recursos 
10.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del secretari general 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, potestativament, 
recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva 
publicació o notificació, davant el secretari general del Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, o bé recurs contenciós administratiu d'acord 
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà 
de la seva publicació o notificació, 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 definitives 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 interposar 
en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o 
notificació, 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 
Consulta d'informació 
Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús dels telèfons d'atenció 
ciutadana: 012 per a trucades de Catalunya i 902.40.00.12 per a trucades de fora de 
Catalunya. 
Igualment, la persona aspirant pot 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 l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/mossos, o del 
correu electrònic: mossos@gencat.cat 
No obstant això, l'única informació vàlida serà l'exposada en les adreces indicades a 
les bases 4.1, 4.2 i 7.9.2 d'aquesta Resolució. 
 
 
Annex 3  
Causes d'exclusió mèdica 
I. Antropometria 
1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a 
les dones. 
2. La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i 
als 3 litres en les dones. 
II. Malalties, lesions i defectes físics 
1. Aparell circulatori. 
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 



1.5 Insuficiència coronària. 
1.6 Pericarditis activa o residual. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8 Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10 Hipertensió arterial no controlada. 
2. Aparell respiratori. 
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 
3. Aparell genitourinari. 
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 
4. Aparell digestiu. 
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncreas exocrí i les glàndules salivals. 
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció. 
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents. 
4.4 Úlcera gastroduodenal. 
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents. 
5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la 
funció policial. 
6. Aparell locomotor. 
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment 
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el 
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l'exercici de les funcions policials. 
7. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. 
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti 
un adequat comportament social i laboral. 
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4 Detecció de marcadors biològics de consum de dr ogues d'abús il·legals o de  
medicaments que, a judici del tribunal, no s'utilit zin amb finalitats terapèutiques. 
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8 Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9 Trastorns del son. 
8. Glàndules endocrines. 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2 Diabetis mellitus. 
9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi. 
10. Òrgans dels sentits. 
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 



10.2 Agudesa visual, amb correcció, inferior als 8/10 de la visió normal en tots dos ulls, 
o bé sense correcció inferior als 5/10 de la visió normal en tots dos ulls. 
10.3 Queratotomia radial. 
10.4 Despreniment de retina. 
10.5 Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pel test d'Ishihara i, en cas necessari i a criteri 
dels metges designats pel tribunal qualificador, se'ls aplicarà el test de Farnsworth-
Munsell. 
10.8 Glaucoma. 
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels/de les facultatius/ves 
que realitzin la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual. 
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 
4.000 Hz a 60 dB. 
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13 Quequesa manifesta. 
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines. 
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin 
comprometre la funció policial. 
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l'uniforme reglamentari. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l'exercici de la funció policial. 
12. Altres. 
12.1 Processos neoplàsics. 
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 
12.3 Malalties autoimmunes. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que, a ju dici del tribunal,  pugui 
comprometre la funció policial. 
 
 
 
 
 
Annex 4  
Temari 
1. La Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció 
policial en el marc constitucional. 
2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: competències de la Generalitat en 
matèria de seguretat pública i policia judicial. 
3. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
4. Llei 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la policia autonòmica de la 
Generalitat de Catalunya. 
5. Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 
6. 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. Especial referència a les 
classes de faltes disciplinàries i les sancions. Funcionaris/àries responsables. 



7. Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els 
distintius, les distincions, les salutacions i la identificació de la policia de la Generalitat-
mossos d'esquadra. 
8. Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 
Especial referència als capítols I, II i V. 
9. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació: Especial referència Direcció General de la 
Policia i estructura del cos de policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 
10. 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. 
11. 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. 
 
Annex 5 
Model de sol·licitud 
(Vegeu model al document PDF) 
  
 


