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

11-06-09 Publicació al DOGC

12-06-09 Inici termini presentació de sol·licituds (15 dies hàbils)

30-06-09 Finalització termini presentació de sol·licituds

06-07-09 Publicació llista provisional d'admesos i exclosos i exempts curs i oposició
Publicació llista provisional de selecció de destinacions

07-07-09 Inici termini per fer esmenes (5 dies naturals)

11-07-09 Finalització termini per fer esmenes

13-07-09 Reunió de la comissió de valoració
Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos i exempts oposició/curs
Publicació llista definitiva de selecció de destinacions
Publicació convocats a la 1a prova (física)
Aprovar prova, dia, lloc i hora de realització

17-07-09  1a prova (física) 

22-07-09 Reunió de la comissió de valoració
Publicació d'aptes, no aptes i no presentats a la 1a prova (física)
Publicació convocats a la 2ona prova (psicotècnica)
Publicació llista provisional de mèrits
Aprovar prova, dia, lloc i hora de realització

23-07-09 Inici termini per fer esmenes a la llista de mèrits (5 dies naturals)

27-07-09 Finalització termini per fer esmenes a la llista de mèrits

28-07-09 2ona prova (psicotècnica) 

01-09-09 Reunió de la comissió de valoració
Publicació d'aptes, no aptes i no presentats a la 2ona prova (psicotècnica)
Publicació llista definitiva de mèrits
Publicació llista convocats al curs 

07-09-09 Inici curs Bàsic d'ordre públic (1a edició)

23-10-09 Finalització curs Bàsic d'ordre públic (1a edició)                            

Reunió de la comissió de valoració
Publicació resultats curs Bàsic d'ordre públic

02-11-09 Inici curs Tècniques d'intervenció policial en ordre públic
Inici curs Bàsic d'ordre públic (2a edició)

18-12-09 Finalització curs Tècniques d'intervenció policial en ordre públic                  
Finalització curs Bàsic d'ordre públic (2a edició)

Tramesa de les notes per l'ISPC
Reunió de la comissió de valoració (migdia)
Publicació aptes i no aptes curs
Publicació convocats pràctiques ARRO i BRIMO

Inici pràctiques BRIMO
Inici pràctiques ARRO

Finalització pràctiques BRIMO
Finalització pràctiques ARRO

Reunió de la comissió de valoració
Publicació resultats de les pràctiques
Elevar proposta d'assignació al secretari general

Publicació DOGC de la resolució

PREVISIÓ DE CALENDARI CO ARRO/BRIMO
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