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En data d’avui, s’han publicat al DOGC les Resolucions següents: 
 

 ! Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de 
treball de la categoria d’inspector/a del cos de mossos d'esquadra de la 
Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 550/09). 
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treball de la categoria d’Intendent/a del cos de mossos d'esquadra de la 
Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 650/09). 

 
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 31 de juliol i finalitza el dia 18 
d’agost d’enguany, ambdós inclosos. 
 
Recordeu que, d’acord amb les bases de la convocatòria, les persones participants 
no estan obligades a sol·licitar tots els llocs de treball ofertats, encara que estiguin 
ocupant un lloc de treball de forma provisional. 
 
 
 
 
 
 
 
Gabinet de Processos Selectius 
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RESOLUCIÓ
IRP/2178/2009, de 17 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de 
lliure designació, de llocs de treball de la categoria d’intendent/a del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 
650/09).

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

Atès el que preveuen la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 

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’Ordre 
IRP/114/2009, de 17 de març, 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, i la resta de normativa d’aplicable;

Atès el que estableix l’article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, esmentat, 
i de conformitat amb l’apartat 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desem-
bre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Convocar, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de treball de la 

categoria d’intendent/a del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característi-
ques dels quals són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució, d’acord amb 
les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via adminis-

trativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari 
general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, d’acord 
amb l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; 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 comptat a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, davant el jutjat 
contenciós administratiu que correspongui d’acord amb el que estableixen els 
articles 8.2 i 14 de la Llei esmentada.

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

Barcelona, 17 de juliol de 2009

P. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN BOADA I MASOLIVER

Secretari general
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ANNEX 1

Bases

—1 Normes generals
Es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de treball de la 

categoria d’intendent/a del cos de mossos d’esquadra, el nombre i les característiques 
dels quals són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—2 Persones participants
2.1 Poden prendre part en aquesta convocatòria les persones funcionàries de 

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

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

—3 Requisits de les persones participants
3.1 Les persones funcionàries de la categoria d’intendent/a han de trobar-se 

respecte de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions ad-
ministratives que preveu la normativa i complir els requisits exigits per prendre 
part en aquesta convocatòria, d’acord amb l’article 6.1 del Decret 401/2006, de 24 
d’octubre.

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

3.3 Les persones funcionàries en situació d’excedència voluntària per interès 
particular i per agrupació familiar només poden participar-hi si porten més de dos 

licituds de participació.
3.4 Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball subjecte a un perí-

ode especial de permanència mínima no poden participar en aquesta convocatòria 
durant el termini de permanència establert en cada cas en les relacions de llocs de 
treball, en els termes previstos a l’article 6.4 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre. 
El còmput d’aquest període de permanència mínima es farà en referència a l’article 
6.5 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, i tenint en compte la data en què finalitzi 
el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini 
de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar 
complint fins a la data de resolució d’aquesta convocatòria.

3.5 Per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir el certificat del 
nivell de suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, equiva-

diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).

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

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

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

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

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

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

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

Document núm. 2: currículum, en què ha de constar:
a) Les titulacions acadèmiques.
b) Els llocs de treball ocupats i les funcions desenvolupades en els cossos po-

licials corresponents, amb indicació de l’antiguitat total en l’ocupació de cada 
destinació.

c) Els estudis i cursos realitzats.
d) Les distincions i les recompenses obtingudes.
e) Altres mèrits i aspectes que l’aspirant consideri oportú manifestar o desta-

car.
Les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment, dins del termini de 

presentació de sol·licituds, les dades i els mèrits que al·leguin, mitjançant l’aportació 
d’originals o fotocòpies compulsades.

Document núm. 3: imprès on consti la totalitat dels llocs oferts i els llocs de treball 
que quedin vacants en el procés d’adjudicació, on les persones interessades hauran 
de numerar els llocs de treball als quals s’opten, per ordre de preferència.

4.2 Llocs de presentació de sol·licituds.
4.2.1 El model de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, així com els 

documents 2 i 3, que s’han d’adjuntar d’acord amb la base 4.1, estan a disposició de 
les persones interessades en el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, als seus serveis territorials a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, 

de la Policia, a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra, i a la intranet 
corporativa DGP-PGME.

4.2.2 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, amb els documents 
-

tari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en 
el termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació 
d’aquesta convocatòria al DOGC.

4.2.3 Les sol·licituds es poden presentar a les adreces que es detallen a conti-
nuació:

Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer 
de la 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, carrer de 
Vista Alegre, 5, 17004 Girona.

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

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

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 
autovia Tarragona-Reus, km 14,5, 43006 Tarragona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, 
carrer del Comerç, 87, 43500 Tortosa.

Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, 
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carretera de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 

avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de 

Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 

carrer de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació a Barcelona, carrer d’ Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació a Girona, carrer de la Sèquia, 11, entresòl, 17001 Girona.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-

onals i Participació a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresòl, 43003 
Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 
Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-

Manresa.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-

onals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, carrer de Comtat d’Urgell, 10, 25700 la 
Seu d’Urgell.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.3 Una vegada que hagin transcorregut els deu dies hàbils següents a la fi-
nalització del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetran renúncies a la 
participació a la present convocatòria, excepte per causes objectives degudament 
justificades per la persona funcionària i apreciades per la persona titular de la 
Direcció General de la Policia.

4.4 Totes les persones aspirants han d’expressar l’ordre de preferència personal 
dels llocs de treball ofertats mitjançant l’anotació del número ordinal que escaigui 
en el requadre corresponent a cada lloc de treball dels sol·licitats.

Com no es pot sol·licitar més d’un lloc de treball amb el mateix número de pre-
ferència, en els casos en què hi hagi repetició d’un número per a més d’un lloc de 
treball, s’entendrà vàlida la preferència indicada per al primer dels llocs de treball 
especificats en l’oferta de llocs de treball, seguint el mateix ordre correlatiu que 
resulti de la llista de destinacions que figura impresa al document número 3.

A la resta de llocs de treball afectats per la repetició en el número de preferèn-
cia, se’ls assignarà el número ordinal que immediatament el segueixi, seguint el 
mateix ordre correlatiu que resulti de la llista de destinacions que figura impresa 
al document número 3.

Als llocs de treball afectats per una omissió de les persones aspirants en l’anotació 
de l’ordre de preferència, se’ls assignarà el número ordinal que immediatament 
segueixi a l’últim anotat, seguint el mateix ordre correlatiu que resulti de la llista 
de destinacions que figura impresa en el document número 3.

4.5 En general, les notificacions a les persones interessades es faran públiques 
en els llocs establerts a la base 4.2.3, i també a efectes d’una major divulgació, a la 
intranet de la Direcció General de la Policia. No obstant això, l’única informació 
vàlida serà l’exposada als llocs oficials indicats a la base 4.2.3 de la Resolució.

Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació a les 
persones interessades, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

4.6 Per tal de cobrir les vacants que es puguin produir com a conseqüència del 
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procés d’adjudicació de destinacions, les persones aspirants poden fer constar la seva 
preferència en els possibles llocs de treball de resultes, que consten en el document 
número 3, que inicialment no siguin objecte de provisió per no restar vacants.

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

—5 Criteris professionals
Es tindrà en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat dels 

candidats per ocupar els llocs convocats, d’acord amb la descripció dels llocs de 
treball a proveir que consten a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—6 
6.1 El director general de la Policia, del qual depenen els llocs convocats, ha 

d’emetre un informe en relació amb les persones aspirants que es considerin més 
idònies per ocupar els llocs de treball a proveir.

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

—7 Resolució de la convocatòria, cessament i presa de possessió
7.1 Aquesta convocatòria la resoldrà el secretari general del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en un termini no superior a sis 
mesos, comptats a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, a proposta del director general de la Policia. La resolució d’aquesta 
convocatòria s’ha de publicar al DOGC, la qual cosa servirà de notificació a les 
persones interessades 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 proce-
diment administratiu comú.

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

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

7.4 Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el segon 
dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

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

cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació de 
la persona funcionària; si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de 
destinació dins la regió policial o àrea regional de trànsit o dins un mateix àmbit 
territorial, com a màxim, prendran possessió en la nova destinació al tercer dia 
del cessament; i en el cas que la destinació comporti canvi de localitat a una altra 
regió policial o àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial, com a màxim, 
prendran possessió al cinquè dia del cessament, d’acord amb l’article 15.2 i la dis-
posició transitòria segona del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.

Si la resolució de la convocatòria comporta reingrés al servei actiu, el termini 
de presa de possessió serà com a màxim de 3 dies a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució d’aquesta convocatòria al DOGC.

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

Així mateix, el director general de la Policia pot concedir una pròrroga d’in-
corporació a la nova destinació de fins a vint dies hàbils, si la destinació implica 
canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons 
justificades.
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7.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funci-
onàries que accedeixin a una nova destinació s’han d’inscriure al Registre general 
de personal de la Generalitat.

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

—8 Norma final
Contra les resolucions definitives del secretari general del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació les persones interessades podran 
interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva publicació o notificació davant el secretari general del Depar-
tament 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 el jutjat contenciós 
administratiu que correspongui d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 
de la Llei esmentada.

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

ANNEX 2

Relació de llocs a proveir

Abreviatures

ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual; H=horari (E=horari especial); 
D=dotacions

Nom del lloc ND C. esp. Localitat E D

Cap ABP Badalona ...................................................27 35715,12 Badalona E 1
Cap ABP  ...................................................................27 33394,08 Barcelona E 5
Cap Àrea d’Organització i Qualitat .........................27 33394,08 Barcelona E 1
Cap Àrea Regional de Transport Urbà.....................27 33394,08 Barcelona E 1
Cap Divisió de Planificació, 
Qualitat i Ordenació Professional ............................27 35715,12 Barcelona E 1
Cap Divisió de Policia Científica .............................27 35715,12 Barcelona E 1
Cap Divisió de Sistemes d’Informació Policial .......27 35715,12 Barcelona E 1
Coordinador/a de Reacció i Dispositius...................27 35715,12 Barcelona E 1
Sotscap Regió Policial Metropolitana Barcelona ....27 35715,12 Barcelona E 1
Cap Regió Policial de Girona ...................................27 35715,12 Girona E 1
Sotscap Regió Policial Metropolitana Nord ............27 35715,12 Granollers E 1
Cap ABP l’Hospitalet de Llobregat ..........................27 33394,08 l’ Hospitalet 
   de Llobregat E 1
Cap Regió Policial Pirineus Occidental ...................27 35715,12 la Seu d’Urgell E 1
Cap de la Regió Policial de Ponent ...........................27 35715,12 Lleida E 1
Cap Regió Policial Central .......................................27 35715,12 Manresa E 1
Cap ABP Sabadell.....................................................27 33394,08 Sabadell E 1
Cap Divisió d’Informació .........................................27 35715,12 Sabadell E 1
Cap Divisió d’Intervenció ........................................27 35715,12 Sabadell E 1
Cap Divisió d’Investigació Criminal .......................27 35715,12 Sabadell E 1
Cap Divisió de Suport Operatiu ...............................27 35715,12 Sabadell E 1
Cap Divisió de Trànsit ..............................................27 35715,12 Sant Feliu 
   de Llobregat E 1
Cap Regió Policial Metropolitana Sud .....................27 38445,96 Sant Feliu 
   de Llobregat E 1
Cap ABP Tarragonès ................................................27 33394,08 Tarragona E 1
Cap Regió Policial Camp de Tarragona ...................27 35715,12 Tarragona E 1
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Nom del lloc ND C. esp. Localitat E D

Cap ABP Terrassa .....................................................27 33394,08 Terrassa E 1
Cap Regió Policial Terres de L’Ebre ........................27 35715,12 Tortosa E 1

Segons l’Acord sobre l’aplicació dels trasllats de dependència administrativa, com 
a mesura de racionalització de l’organització de la policia de la Generalitat-mossos 
d’esquadra de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d’In-
terior, aprovat en la sessió del Govern del dia 27 de setembre de 2005, la Divisió de 

(09.196.143)
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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 

LD INTENDENT/A 650/09 
Categoria 

INTENDENT/A 

Núm. de DOGC 

  5432    

Data de publicació 

     30/07/2009 

Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms i nom 

      

NIF 

      

TIP 

      

Telèfon mòbil 

      

Dades administratives actuals 
Categoria 

      
Situació administrativa 

 Activa            Excedència 

Destinació 

      
Municipi 

      

 

Forma d’ocupació 

 Definitiva 
 Provisional 
 Comissió de serveis (CS) 

Documentació annexa (d’acord amb la convocatòria) 

 Currículum 
      

 Imprès on consten tots els llocs objecte de lliure designació 

Sol·licito ser admès/esa a la convocatòria referida en aquest document, declaro que són certes 
totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions exigides per 
ocupar els llocs de treball sol·licitats, d’acord amb les bases de la convocatòria esmentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipi      ,       

Signatura de la persona interessada 

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



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

 
CURRÍCULUM 

 
1 Dades personals  
Cognoms i nom     NIF    TIP 

 

Telèfon mòbil 

 

 
2 Dades acadèmiques 
Titulacions acadèmiques      

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de perfeccionament 
Nom del curs     Centre   Hores   Any 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



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

 

3 Dades professionals 
Categoria   Cos policial  Funcions              Període temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Distincions i recompenses 
 

 

 

 

 

 

 
 

5 Altres mèrits 
 

 

 

 

 

 
 

DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquest currículum i presento fotocòpies 

compulsades dels mèrits al·legats (no cal adjuntar-les si consten a l’expedient personal de la Direcció General de la Policia). 

Localitat i data      Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PODEU FER FOTOCÒIES SI NECESSITEU MÉS ESPAI. 



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

Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

1 Cap ABP Badalona 27 Badalona E 1

2 Cap ABP 27 Barcelona E 5

3 Cap Àrea d’Organització i Qualitat 27 Barcelona E 1

4 Cap Àrea Regional de Transport Urbà 27 Barcelona E 1

5
Cap Divisió de Planificació, Qualitat i 
Ordenació Professional

27 Barcelona E 1

6 Cap Divisió de Policia Científica 27 Barcelona E 1

7
Cap Divisió de Sistemes d’Informació 
Policial

27 Barcelona E 1

8 Coordinador/a de Reacció i Dispositius 27 Barcelona E 1

9
Sotscap Regió Policial Metropolitana 
Barcelona

27 Barcelona E 1

10 Cap Regió Policial de Girona 27 Girona E 1

11
Sotscap Regió Policial Metropolitana 
Nord

27 Granollers E 1

12 Cap ABP l’Hospitalet de Llobregat 27
l' Hospitalet de 
Llobregat

E 1

13 Cap Regió Policial Pirineus Occidental 27 la Seu d'Urgell E 1

14 Cap de la Regió Policial de Ponent 27 Lleida E 1

15 Cap Regió Policial Central 27 Manresa E 1

16 Cap ABP Sabadell 27 Sabadell E 1

17 Cap Divisió d’Informació 27 Sabadell E 1

18 Cap Divisió d’Intervenció 27 Sabadell E 1

19 Cap Divisió d’Investigació Criminal 27 Sabadell E 1

20 Cap Divisió de Suport Operatiu 27 Sabadell E 1

21 Cap Divisió de Trànsit 27
Sant Feliu de 
Llobregat

E 1

22 Cap Regió Policial Metropolitana Sud 27
Sant Feliu de 
Llobregat

E 1

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL 
SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA 
D'INTENDENT/A  DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA (núm. de registre 650/09)

Signatura Página 1 de 2



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

Document núm. 3, d'acord amb la base 4.1

COGNOMS I NOM DNI TIP

PREFERÈNCIA
NÚM. 

ORDRE
NOM DEL LLOC ND LOCALITAT H DOTACIÓ

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, PEL 
SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DE LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA 
D'INTENDENT/A  DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA (núm. de registre 650/09)

23 Cap ABP Tarragonès 27 Tarragona E 1

24 Cap Regió Policial Camp de Tarragona 27 Tarragona E 1

25 Cap ABP Terrassa 27 Terrassa E 1

26 Cap Regió Policial Terres de L'Ebre 27 Tortosa E 1

"Segons l'Acord sobre l'aplicació dels trasllats de dependència administrativa, com a mesura de racionalització de 
l'organització de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del 
Departament d'Interior aprovat en la sessió del Govern del dia 27 de setembre de 2005, la Divisió de Trànsit té 
previst canviar-se a la localitat de Sabadell durant el 2009".
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