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RESOLUCIÓ
IRP/375/2010, de 12 de febrer, per la qual es convoca concurs oposició per a la pro-
visió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria de mosso/a 
del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 120/10).

Atès que estan pendents de provisió definitiva determinats llocs de treball de les 
àrees regionals de trànsit de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra, 
dotats pressupostàriament, la provisió dels quals s’ha de fer pel sistema de concurs 
oposició, 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 
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/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 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’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:

—1 Convocar concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees 
regionals de trànsit de la categoria de mosso/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 administra-
tiva, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició 
davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 con-
tenciosa administrativa, en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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, 12 de febrer de 2010

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
1.1 Es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees 

regionals de trànsit de la categoria de mosso/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.

1.2 Les funcions dels llocs de treball de l’especialitat de trànsit són la prevenció 
i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns 
en les vies interurbanes i, si escau, en les urbanes, tal com estableix l’apartat 2 de 
l’annex 1 de 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.

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

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

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

—3 Requisits de les persones participants
3.1 Les persones participants de la categoria de mosso/a han de trobar-se, respecte 

de l’Administració de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives 
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 participants sancionades en ferm amb suspensió de funcions 
no poden participar en el concurs oposició mentre duri la suspensió, i les persones 
participants 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 han d’acreditar una antiguitat mínima d’1 any 
com a funcionari/ària de carrera del cos de mossos d’esquadra. Aquesta antiguitat 
mínima d’un any no l’hauran d’acreditar les persones participants que estiguin 
ocupant de manera definitiva un lloc de treball a l’especialitat i que participin en 
aquest concurs oposició només per canviar de localitat i les persones participants 
que en el moment de participar estiguin ocupant de forma provisional un dels llocs 
de treball de l’especialitat oferts en aquesta convocatòria.

3.4 Les persones participants en situació d’excedència voluntària per interès 
particular i per agrupació familiar només poden participar-hi si porten més de dos 
anys en aquesta situació el dia en què finalitzi el termini de presentació de les sol-
licituds de participació.

3.5 Les persones participants que ocupin un lloc de treball subjecte a un 
període especial de permanència mínima no poden participar en aquest concurs 
oposició durant el termini de permanència establert en cada cas en les relacions 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/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. 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.

3.6 Les persones participants han de posseir, indistintament, algun dels per-
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misos de conducció següents, d’acord amb el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de conductors:

a) Permís de conducció de motocicletes de la classe A2 que els autoritza per 
conduir motocicletes fins a una potència de 35 kilowatts (kW) o una relació potèn-
cia/pes màxima de 0,2 kilowatts/quilogram (kW/kg).

b) Permís de conducció de motocicletes de la classe A que els autoritza per 
conduir motocicletes o tricicles de motor.

Cal acreditar aquest requisit en el període de presentació de sol·licituds, juntament 
amb la sol·licitud.

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

—4 Presentació de sol·licituds
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 26).

Document núm. 2: full d’al·legació de mèrits (DAD 12.c).
Tots els mèrits que es facin constar en el full d’al·legació de mèrits, i que no 

constin a l’expedient personal, s’hauran d’acreditar documentalment perquè siguin 
tinguts en consideració.

En el cas de persones participants que participin al·legant com a mèrit la desti-
nació prèvia del cònjuge o de l’altre membre de la unió estable de parella, hauran 
d’adjuntar la documentació següent:

a) La documentació justificativa del matrimoni o de la unió estable de parella i 
de la convivència al·legada.

b) Un certificat on consti que la parella està en servei actiu i on consti la localitat 
on aquesta treballa.

En el cas de membres d’una unió estable de parella, aquesta relació s’acreditarà 
mitjançant escriptura pública, o bé acta de notorietat de la convivència.

Document núm. 3: imprès on constin la totalitat dels llocs de treball objecte de 
provisió on les persones interessades han de numerar, per ordre de preferència, els 
llocs de treball als quals opten.

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, 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 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, amb els docu-
ments ressenyats a la base 4.1, degudament emplenats i signats, cal que s’adrecin al 
secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació 
de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2.3 Les sol·licituds es poden presentar en 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.
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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, 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, 3r, 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, 3r i 4t, 43500 
Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
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 10 dies hàbils següents a la finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetran renúncies a la participació 
en el concurs oposició, excepte per causes objectives degudament justificades per 
la persona funcionària i apreciades per la Comissió de Valoració.

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

4.5 Les persones participants adscrites provisionalment i les que reingressin al 
servei actiu mitjançant la participació en aquesta convocatòria, han de fer constar 
la seva preferència respecte a la totalitat dels llocs de treball indicats a l’annex 2 
d’aquesta Resolució.

4.6 Totes les persones participants han d’expressar l’ordre de preferència personal 
dels llocs de treball oferts mitjançant l’anotació del número ordinal que escaigui en 
el requadre corresponent a cada lloc de treball.

Com que no es pot sol·licitar més d’un lloc de treball amb el mateix número de 
preferència, 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 llocs de treball que figuren al document número 3.

A la resta de llocs de treball afectats per la repetició en el número de preferència, 
se’ls assignarà el número ordinal que immediatament el segueixi, seguint el mateix 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5570 – 18.2.2010 11617

Càrrecs i personal

ordre correlatiu que resulti de la llista de llocs de treball que figurin al document 
número 3.

Als llocs de treball afectats per una omissió de les persones participants en l’ano-
tació 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 llocs de treball que figuren en el document número 3.

4.7 Per tal de cobrir les vacants o l’increment de les dotacions que es puguin 
produir com a conseqüència del procés d’adjudicació dels llocs de treball, les per-
sones participants poden fer constar la seva preferència en els possibles llocs de 
treball de resultes, que consten en el document número 3, que inicialment no eren 
objecte de provisió per no estar 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 dels 
llocs de treball sol·licitats en la convocatòria.

—5 El concurs oposició
El concurs oposició consta de: la fase de concurs, la fase d’oposició, el curs d’es-

pecialització i la fase de pràctiques.
5.1 Fase de concurs.
Els mèrits s’hauran de fer constar en el full d’al·legació de mèrits (DAD 12.c), 

el qual s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud per prendre part en la 
convocatòria.

Tots els mèrits que facin constar les persones participants, i que no constin a 
l’expedient personal, s’hauran d’acreditar documentalment perquè siguin tinguts 
en consideració mitjançant la presentació d’originals o, si s’escau, de còpies com-
pulsades.

En aquesta fase es valoren els mèrits que hagin al·legat les persones participants, 
fins a un màxim de 30 punts.

Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

5.1.a) Grau personal. El fet de tenir el grau personal consolidat 14 es valora en 
2 punts.

5.1.b) Valoració del treball desenvolupat en el cos de mossos d’esquadra.
Aquesta valoració s’obtindrà del Pla general d’avaluació, mòdul rendiment dels 

recursos humans (PGA07), d’acord amb el que preveu l’Ordre de 10 de novembre 
de 1997, per la qual s’aprova el Pla general d’avaluació del cos de mossos d’esquadra 
(DOGC núm. 2520, de 18.11.1997).

S’atorgarà fins a un màxim de 2 punts.
La valoració s’extraurà de la puntuació del PGA 07 dels tres darrers anys. Se 

sumaran les puntuacions de cadascun d’aquests anys i es dividirà el resultat pel 
nombre d’anys valorats.

En el cas que per qualsevol motiu la persona aspirant no hagi estat valorada en 
cap dels tres darrers anys, la puntuació corresponent serà de 0 punts.

Els/les representants sindicals del cos de mossos d’esquadra han de ser valorats/ades 
per aquest mèrit d’acord amb els criteris que estableixi la Comissió de Valoració.

5.1.c) Experiència professional en el cos de mossos d’esquadra. El fet d’haver 
realitzat tasques relacionades amb les que s’hauran de desenvolupar en els llocs de 
treball objecte de la convocatòria i en l’especialitat que s’indica a continuació per 
adscripció provisional, definitiva o comissió de serveis es valora en un màxim de 
9 punts, d’acord amb el barem següent:

A l’especialitat de trànsit: 0,5 punts per trimestre complert, fins a un màxim de 
9 punts.

Només es comptabilitzarà el temps treballat a partir del nomenament com a 
funcionari/ària de carrera.

5.1.d) Cursos de formació i perfeccionament. Per haver superat cursos de formació 
i perfeccionament, directament relacionats amb les funcions pròpies de l’especia-
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litat de trànsit d’una durada igual o superior a 24 hores, sempre que s’hagi emès el 
corresponent diploma o certificat d’aprofitament, fins a un màxim de 3 punts.

En cap cas no es valoren els cursos que calgui acreditar com a requisit per participar 
en les convocatòries de provisió i/o d’accés a les escales i categories corresponents 
o que constitueixin fases dels propis processos de provisió i/o accés.

5.1.e) Antiguitat. Es valora a raó de 0,30 punts per any complet de servei en cossos 
policials, fins a un màxim de 6 punts, sempre que hagin estat prèviament reconeguts 
per l’òrgan competent del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació. No es tindran en compte períodes inferiors a 1 any. Tampoc es computen 
els serveis prestats simultàniament amb d’altres al·legats.

Per a la valoració d’aquest mèrit no es computarà l’any d’antiguitat mínima es-
tablert com a requisit en la base 3.3 d’aquesta convocatòria.

5.1.f) Cursos o coneixements de llengua catalana. S’atorgarà 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 en 1 punt.

b) Els cursos o certificats acreditatius del nivell superior de català (D) de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalents es valoraran en 2 punts.

5.1.g) Titulacions acadèmiques. Per titulacions acadèmiques rellevants per als 
llocs de treball que cal proveir, s’atorgarà fins a un màxim de 3 punts, segons el 
barem següent:

La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 
A, actualment grup A, subgrup A1, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es valora amb 3 punts cadascuna.

La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 
B, actualment grup A, subgrup A2, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, es 
valora amb 2 punts cadascuna.

La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup 
C, actualment grup C, subgrup C1, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, es 
valora amb 1 punt cadascuna.

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

No es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin neces-
sàries per assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguin com a mèrit.

En cap cas no s’han de valorar les titulacions acadèmiques que s’exigeixin com 
a requisit indispensable per participar en les convocatòries i/o per a l’accés a les 
escales i categories corresponents.

5.1.h) Recompenses i distincions. Les recompenses i distincions rebudes per 
serveis policials en el cos de mossos d’esquadra, previstes en el Decret 184/1995, 
de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distin-
cions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos 
d’esquadra, es valoren fins a un màxim de 3 punts segons el barem següent:

Medalla, es valora a raó d’1,5 punts.
Felicitacions públiques individuals, es valora a raó de 0,50 punts.
Felicitacions públiques col·lectives atorgades de forma nominal, es valoraran a 

raó de 0,25 punts.
5.1.2 Certificats i diplomes de coneixements de llengua aranesa.
Els certificats acreditatius de coneixements de llengua aranesa expedits pel Con-

selh Generau d’Aran o equivalents es valoraran com a màxim amb 1,5 punts.
5.1.3 Destinació prèvia del cònjuge o de la cònjuge o de l’altre membre d’una 

unió estable de parella. La destinació prèvia del cònjuge o de la cònjuge o de l’altre 
membre d’una unió estable de parella, si també treballa a l’Administració pública 
i a la comarca on radiqui el lloc o llocs de treball sol·licitats, sempre que l’aspirant 
no tingui un lloc de treball definitiu assignat en la localitat a la qual opti, es valo-
rarà amb la mateixa puntuació que la que en aquest concurs s’atorga a la persona 
aspirant per causa de l’antiguitat.
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5.2 Fase d’oposició.
La fase d’oposició constarà d’una prova obligatòria de caràcter selectiu.
Aquesta prova consta de dues subproves:
5.2.1 La primera subprova consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test 

sobre el temari que figura a l’annex 3. La subprova es valorarà de 0 a 15 punts. Per 
superar aquesta subprova s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts. 
El temps màxim per a la realització del qüestionari serà d’una hora. La durada 
d’aquesta subprova la determinarà la Comissió de Valoració.

5.2.2 La segona subprova consistirà en la realització de tests psicotècnics orientats 
a avaluar l’adequació de les característiques de la persona candidata en relació amb les 
funcions atribuïdes a les àrees regionals de trànsit del cos de mossos d’esquadra.

Per tal de contrastar els resultats de la subprova psicotècnica, es podrà realitzar 
una entrevista a la totalitat o a algunes de les persones participants.

La qualificació d’aquesta subprova serà d’apte/a o no apte/a. Per superar-la s’haurà 
d’obtenir la qualificació d’apte/a.

5.2.3 D’acord amb l’article 10 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, les persones 
participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball de l’es-
pecialitat de trànsit proveït, en el seu moment, mitjançant concurs oposició estan 
exemptes de la realització de la fase d’oposició establerta en la base 5.2 d’aquesta 
convocatòria i les persones participants que hagin ocupat amb caràcter definitiu 
un lloc de treball de l’especialitat de trànsit proveït, en el seu moment, mitjançant 
concurs oposició, poden optar per restar exemptes de la fase d’oposició, per la qual 
cosa aquestes persones hauran de deixar constància de la seva opció a l’apartat 
corresponent de la sol·licitud de participació (DAD 26).

5.3 Assignació provisional
Per tal de convocar al curs d’especialització les persones participants que tinguin 

opció a obtenir un lloc de treball en el present concurs oposició, es farà una assig-
nació provisional dels llocs de treball objecte de provisió i dels llocs de treball que 
quedin vacants en el procés d’assignació:

a) En primer lloc, i un cop valorada la fase de concurs per la Comissió de Va-
loració, es procedirà a fer una assignació provisional a les persones participants 
que, en el moment de concursar, estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de 
treball de la mateixa especialitat que els ofertats en aquesta convocatòria i estiguin 
exemptes de realitzar la fase d’oposició, d’acord amb la puntuació obtinguda en la 
fase de concurs i l’ordre de preferència manifestat al document número 3 esmentat 
a la base 4.1.

Els empats en la puntuació resultant de la valoració total dels mèrits s’han de 
dirimir d’acord amb la puntuació atorgada als mèrits enunciats en la base 5.1 i segons 
l’ordre expressat; si persisteix l’empat es resoldrà primer segons la data d’ingrés 
com a funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de mossos 
d’esquadra, i segon pel número d’ordre obtingut en el procés selectiu d’accés a la 
categoria de mosso/a.

b) L’assignació provisional dels llocs de treball que restin per proveir es de-
terminarà ordenant les persones participants no incloses en l’apartat a) segons la 
puntuació obtinguda en la suma de la fase de concurs i la fase d’oposició, d’acord 
amb l’ordre de preferència manifestat per la persona participant al document 
número 3 esmentat a la base 4.1. En el cas d’existir persones participants exemp-
tes de la fase d’oposició no incloses en l’apartat a), en relació amb la puntuació 
corresponent a la fase d’oposició s’adoptarà la puntuació mínima necessària per 
superar aquesta fase.

En el cas d’empat en el conjunt del concurs oposició es resoldrà, en primer lloc, 
en funció de la puntuació més alta obtinguda a la fase d’oposició; a continuació, 
per la puntuació més alta obtinguda a la fase de concurs; en tercer lloc, per la data 
d’ingrés com a funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de 
mossos d’esquadra i, per últim, pel número d’ordre obtingut en el procés selectiu 
per ingressar en la categoria de mosso/a.
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5.4 Les persones participants realitzaran el curs d’especialització i una fase 
de pràctiques:

5.4.1 Curs d’especialització
El curs de trànsit, de caràcter selectiu, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, constarà de dues parts:
La primera part tindrà un contingut teoricopràctic, amb una durada màxima de 

200 hores, i es realitzarà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Les persones participants gaudiran de llicència per estudis des de l’inici d’aquesta 

primera part fins a la seva finalització.
Qualificació: l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant una valo-

ració continuada de l’aprofitament global de la primera part del curs, acreditarà 
l’aptitud o no aptitud de les persones participants qualificant-les com a aptes o 
no aptes i sotmetrà a la Comissió de Valoració les seves avaluacions. Per poder 
superar aquesta primera part del curs les persones participants han d’obtenir la 
qualificació d’apte/a.

Les persones que superin aquesta primera part del curs d’especialització passaran 
a realitzar el període de pràctiques establert a la base 5.4.2.

Les persones que superin el període de pràctiques passaran a realitzar la segona 
part del curs de trànsit.

La segona part del curs tindrà un contingut teoricopràctic, amb una durada màxima 
de 200 hores i també es realitzarà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Només passaran a realitzar aquesta part les persones participants que hagin superat 
el període de pràctiques que estableix la base 5.4.2.

Les persones participants gaudiran de llicència per estudis des de l’inici d’aquesta 
segona part fins a la seva finalització.

Qualificació: l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant una 
valoració continuada de l’aprofitament global de la segona part del curs, acredi-
tarà l’aptitud o no aptitud de les persones participants qualificant-les d’aptes o 
no aptes i sotmetrà a la Comissió de Valoració les seves avaluacions. Per poder 
superar aquesta segona part del curs les persones participants han d’obtenir la 
qualificació d’apte/a.

Quedaran exemptes de realitzar el curs d’especialització les persones participants 
que acreditin, mitjançant la corresponent certificació, haver superat amb anterioritat 
un curs d’igual o similar contingut teoricopràctic, impartit o convalidat per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, o aportin una certificació d’homologació 
expedida pel mateix Institut.

La Comissió de Valoració determinarà els cursos que eximeixen de realitzar el 
curs d’especialització.

La realització del curs d’especialització no donarà dret a percebre cap tipus 
d’indemnització per raó de serveis.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones participants 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 (en relació amb la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya).

El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d’informar de 
la pèrdua de la condició d’alumne/a a la Comissió de Valoració, la qual proposarà 
l’exclusió de la persona participant.

Les participants embarassades podran sol·licitar l’ajornament de la realització 
del curs d’especialització a l’òrgan convocant fins a la propera convocatòria. En 
el cas que, a l’inici de la realització del curs d’especialització de la propera con-
vocatòria, no s’haguessin complert setze setmanes des del naixement del seu fill, 
la participant podrà tornar a sol·licitar l’ajornament de la seva realització fins a la 
següent convocatòria.
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5.4.2 Fase de pràctiques
La fase de pràctiques constarà de dos períodes selectius i avaluables. La qualifi-

cació en qualsevol dels 2 períodes com a no apte implica l’exclusió del procés.
Les persones participants que superin la primera part del curs d’especialització 

passaran a realitzar el primer període de la fase de pràctiques, d’una durada d’1 
mes, amb una presència mínima real de servei de 100 hores, en un lloc de treball 
de l’especialitat de trànsit, ubicat en una de les àrees regionals de trànsit que la 
Comissió de Valoració determini.

A aquests efectes, seran assignades en adscripció provisional o en comissió de 
serveis als corresponents llocs de treball assignats.

Les persones participants que superin la segona part del curs d’especialització 
passaran a realitzar el segon període de la fase de pràctiques, d’una durada de 2 
mesos, amb una presència mínima real de servei de 200 hores, en un lloc de tre-
ball de l’especialitat de trànsit ubicat a una de les àrees regionals de trànsit que la 
Comissió de Valoració determini.

A aquests efectes, seran assignades en adscripció provisional o en comissió de 
serveis als corresponents llocs de treball assignats.

La qualificació de la fase de pràctiques serà d’apte/a o no apte/a, d’acord amb els 
criteris de valoració de les pràctiques aprovats per la Comissió de Valoració. Per 
poder superar-lo cal obtenir la qualificació d’apte/a a tots dos períodes.

Quedaran exemptes de realitzar la fase de pràctiques:
1. les persones participants que estiguin exemptes de la fase d’oposició per estar 

ocupant amb caràcter definitiu en el moment de concursar un lloc de treball de la 
mateixa especialitat.

2. les persones participants que estiguin exemptes de realitzar el curs d’especia-
lització segons el punt 5.4.1 i hagin ocupat amb caràcter definitiu un lloc de treball 
de l’especialitat de trànsit.

3. les persones participants que estiguin exemptes de realitzar el curs d’especia-
lització segons el punt 5.4.1 i estiguin ocupant actualment amb caràcter provisional 
un lloc de treball de l’especialitat de trànsit i l’hagin ocupat de forma ininterrompuda 
en els darrers 5 mesos, com a mínim.

—6 Desenvolupament del concurs oposició.
6.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de 

renúncies, la Comissió de Valoració exposarà la proposta de relació de persones 
participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió.

6.2 Per a les proves de la fase d’oposició es realitzarà una única crida. Les 
persones participants que no compareguin a la crida de la Comissió de Valoració 
per al desenvolupament de la prova en el lloc, la data i l’hora assenyalats, llevat per 
causes de força major lliurement apreciades per la Comissió de Valoració, seran 
excloses del procés selectiu.

6.3 Les persones participants hauran de comparèixer a la prova de la fase d’opo-
sició proveïdes de la targeta d’identitat professional, DNI, passaport o permís de 
conduir; la Comissió de Valoració pot exigir en qualsevol moment la presentació del 
document identificatiu corresponent. La manca de presentació d’aquest document 
determinarà l’exclusió automàtica de la persona participant del concurs oposició.

6.4 Si la Comissió de Valoració té coneixement que alguna de les persones 
participants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, 
podrà proposar en qualsevol moment del concurs oposició, amb l’audiència prèvia 
de la persona interessada, la seva exclusió.

6.5 Les persones participants que durant el transcurs de les proves realitzin 
conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d’equitat 
i igualtat en el concurs oposició, o d’altres comportaments que alterin el normal 
desenvolupament de la convocatòria, podran ser excloses del procés selectiu.

6.6 Finalitzades les fases de concurs, d’oposició, del curs d’especialització i la 
fase de pràctiques, la Comissió de Valoració efectuarà la proposta de resolució del 
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concurs oposició, que serà elevada a l’òrgan convocant per tal que sigui aprovada, 
si s’escau.

6.7 Amb caràcter general, les actuacions de la Comissió de Valoració que 
requereixen notificació 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, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari 
la Comissió de Valoració, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. 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.

—7 Comissió de Valoració
7.1 La Comissió de Valoració és l’òrgan al qual pertoca encarregar-se del des-

envolupament d’aquesta convocatòria i està integrada per les persones següents:
Titulars:
1. Subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la 

Policia.
2. Subdirector/a operatiu de la Policia de la Direcció General de la Policia.
3. Cap de la Comissaria General de Planificació i Organització de la Direcció 

General de la Policia.
4. Cap de la Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional de la 

Comissaria General de Planificació i Organització.
5. Cap de la Divisió de Trànsit de la Comissaria General Territorial.
6. Cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Subdirecció General de Recursos 

Humans.
7. Cap del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Subdirecció General 

de Recursos Humans.
8. Sotscap de la Divisió de Trànsit de la Comissaria General Territorial.
9. Secretària: cap del Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General 

de Recursos Humans.
Suplents:
1. Cap de la Comissaria General Territorial de la Subdirecció Operativa de la 

Policia.
2. Cap de l’Àrea d’Ordenació Professional de la Divisió de Planificació, Qualitat 

i Ordenació Professional.
3. Cap de Secció d’Avaluació Psicològica del Servei d’Avaluació i Orientació 

Psicològica.
4. Cap de l’Àrea de Planificació i Recursos Generals de la Divisió de Planificació, 

Qualitat i Ordenació Professional.
5. Cap de la Unitat d’Administració Policial de l’Àrea d’Ordenació Professio-

nal.
6. Coordinadora de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius.
7. Cap de l’Àrea Central de Circulació i Transport de la Divisió de Trànsit.
8. Cap de l’Àrea Central d’Investigació d’Accidents de la Divisió de Trànsit.
9. Secretària: Anna Costa i Mollfulleda, facultativa del Gabinet de Processos 

Selectius.
Actuarà com a president/a el/la subdirector/a general de Recursos Humans de 

la Direcció General de la Policia i, en la seva absència, com a president/a suplent, 
el/la subdirector/a operatiu de la Policia.

Podrà assistir a les reunions de la Comissió de Valoració, amb veu però sense 
vot, una persona representant de cadascuna de les organitzacions sindicals amb 
representació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.

7.2 La Comissió de Valoració pot aprovar els criteris tècnics per a la valoració 
dels mèrits.
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7.3 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l’òrgan convocant la incorporació 
de persones assessores especialistes, les quals actuaran amb veu però sense vot.

Per a l’execució de les proves que hagin de realitzar persones assessores es-
pecialistes caldrà només la presència d’un membre de la Comissió de Valoració, 
prèviament designat per aquesta, per assegurar la correcta realització i traslladar 
a la Comissió de Valoració el resultat de les proves.

La segona subprova (test psicotècnic) la duran a terme els/les psicòlegs/ogues de 
la Direcció General de la Policia, com a persones assessores especialistes.

7.4 La Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment les 
persones participants per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o 
altres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades, quan 
ho consideri convenient.

7.5 Als efectes de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Valoració 
té la seva seu a la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 
08029 Barcelona, la qual prestarà el suport material i tècnic necessari per a la seva 
actuació.

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

7.7 La Comissió de Valoració no es pot constituir ni actuar sense l’assistència 
com a mínim de cinc dels seus membres.

7.8 Les persones que integren la Comissió de valoració tenen dret a percebre 
les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions 
per raó del servei.

—8 Resolució del concurs oposició, cessament i presa de possessió
8.1 Aquesta convocatòria la resoldrà el secretari general del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en un termini no superior a 12 
mesos comptadors des de l’endemà de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds.

Les persones participants que hagin superat el curs d’especialització i la fase de 
pràctiques o hagin estat exemptes de la seva realització seran adscrites definiti-
vament als llocs de treball prèviament assignats amb caràcter provisional d’acord 
amb el que preveu la base 5.3.

La resolució del concurs oposició s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, 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 procediment administratiu comú.

8.2 El lloc de treball adjudicat 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.

8.3 Els llocs de treball adjudicats tenen la consideració de voluntaris i, en 
conseqüència, no donen dret a indemnització per cap concepte.

8.4 Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el 
segon dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

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 adjudicat no implica canvi de localitat de desti-
nació de la persona funcionària; com a màxim al tercer dia del cessament si el lloc 
de treball adjudicat comporta canvi de localitat de destinació 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 lloc de treball adjudicat comporta canvi de localitat 
de destinació 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.
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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’aquest concurs oposició al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

8.6 El director general de la Policia pot prorrogar el termini de cessament fins a 
un màxim de 3 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 20 dies hàbils, si la destinació implica 
canvi de localitat de destinació i així ho sol·licita la persona interessada per raons 
justificades.

8.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones fun-
cionàries que accedeixin a un nou lloc de treball han de ser inscrites 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-
lectius comuns.

—9 Norma final
9.1 Contra les resolucions definitives del secretari general del Departament 

d’Interior, 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’1 mes a comptar 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 admi-
nistratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de 2 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.

9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la Comissió de 
Valoració, si aquests últims decideixin directament o indirectament el fons de 
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produ-
eixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones 
interessades podran interposar, en el termini d’1 mes 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, d’acord amb l’article 114 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

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

ANNEX 2

Relació de llocs de treball

ABREVIATURES

ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual (en euros); H=horari (T=torns; 
E=especial); D=nombre de llocs de treball vacants.

Permanència mínima: 1 any d’acord amb 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.

Nom del lloc ND C. esp. Localitat H D

Àrea Regional Trànsit Camp de Tarragona 14  20220,72 Tarragona E 1

Àrea Regional Trànsit Central 14 20220,72 Vic E 1
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Nom del lloc ND C. esp. Localitat H D

Àrea Regional Trànsit Girona 14 20220,72 Figueres E 12

Àrea Regional Trànsit Girona 14 20220,72 Girona E 5

Àrea Regional Trànsit Girona 14 20220,72 Olot E 4

Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 20220,72 Mataró E 3

Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 20220,72 Mollet del Vallès E 8

Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 20220,72 Sabadell E 10

Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 14 20220,72 Vilafranca

   del Penedès E 7

Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 20220,72 La Seu d’Urgell E 18

Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 20220,72 Municipi de Vielha 
   e Mijaran E 12

Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 20220,72 Tremp E 1

Àrea Regional Trànsit Ponent 14 20220,72 Tàrrega E 2

ANNEX 3

Temari

—1 Normativa bàsica
1.1 Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’In-

terior, Relacions Institucionals i Participació: especial referència a la Comissaria 
General Territorial, les seves responsabilitats, els òrgans en els quals s’estructura 
i les seves funcions.

1.2 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.

1.3 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.

1.4 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció 
per a la incorporació i aplicació del Codi europeu d’Ètica de la Policia en relació 
amb l’actuació i la intervenció de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

1.5 Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya

—2 Normativa de trànsit
2.1 Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text 

articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
2.2 Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de circulació per l’aplicació i el desplegament del Text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Tot el reglament, excepte:
Títol IV, capítol VI, secció 3a i 4a.
Títol V.
Annex 1.
2.3 Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 

de conductors: títol I.
2.4 Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de vehicles.
Tot el reglament, excepte:
Títol I.
Títol II: capítol I, capítol II.
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Títol III: capítol I i II.
Títol IV: capítol I, VI, VII, VIII.
Annex I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI.
2.5 Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres:
Títol I: capítol VI; títol III: capítol I; títol V: capítol I i capítol II.
2.6 Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’ordenació dels transports terrestres.
2.7 Instrucció 11/1999, d’assignació de funcions en matèria de trànsit a les 

diferents unitats de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

—3 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal: llibre II, títol 
XVII, capítol IV.

—4 Procediments normalitzats de treball
Acompanyament policial de transports especials (PNT 004/4/05).
Denúncies per infraccions de trànsit i transports (PNT 007/3/04).
Intervenció en accidents de trànsit (PNT 027/3/06).

(10.039.024)
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Relacions Institucionals i Participació 
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Segell d’entrada 

 

  

 
 

 
Sol·licitud de participació en concursos oposició i concursos de mèrits per a la
provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra  

Dades de la convocatòria 
Denominació i número de registre 
CO TRÀNSIT 120/10 

Categoria 
mosso/a 

Núm. de DOGC 
5570 

Data de publicació 
18/2/2010 

Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms i nom 
      

NIF 
      

TIP 
      

Telèfon mòbil 
      

 
Dades administratives actuals 
Categoria 
      

Situació administrativa 
 Activa 

 
 Excedència 

Dades de l’exempció de la fase d’oposició 
 
D’acord amb l’article 10 del 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, les persones que, amb anterioritat a la data actual, hagin 
ocupat de forma definitiva un lloc de treball de la mateixa especialitat que l’ofert a la convocatòria poden 
restar exemptes de la fase d’oposició. En cas que sigui el vostre cas, marqueu el que correspongui: 
 

 Vull restar exempt/a de la fase d’oposició   No vull restar exempt/a de la fase d’oposició 
 

Documentació annexa (d’acord amb la convocatòria) 

  Full d’al·legació de mèrits (DAD 12.c) 
  Imprès on consten tots els llocs objecte de provisió i els llocs que quedin vacats en el procés d’adjudicació 
  Còpia dels documents justificatius de la destinació prèvia del/de la cònjuge o altre membre de la unió estable de 

parella i altra documentació justificativa dels mèrits 

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 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 
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Full d’al·legacions de mèrits per a concursos de provisió 
Dades de la convocatòria 
Denominació 
      

 Número de registre 
      

Data de publicació al DOGC 
      

Dades de la persona sol·licitant 
Cognoms i nom 
      

NIF 
      

TIP 
      

Mèrits que acredito 
Grau personal 
Data d’antiguitat en la categoria 
      

Treball realitzat (des del nomenament com a funcionari/ària) 
Tasques en llocs de treball de la mateixa naturalesa 
Destinació Data d’inici Data final 

                  

                  

                  

                  

                  
 
Cursos de formació i perfeccionament (directament relacionats amb l’àmbit funcional o orgànic dels llocs de treball a 
proveir en aquesta convocatòria i d’una durada igual o superior a 24 hores) 
Descripció Centre Data certificat 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Antiguitat  
Data d’antiguitat en el cos de Mossos d’Esquadra (període de pràctiques inclòs) 
      
Temps treballat a d’altres cossos policials (prèviament reconeguts per l’òrgan competent del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació) 
De       a       
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Cursos o certificats de llengua catalana 
Coneixement Centre Data d’obtenció 

                  

                  

 
 
 
Titulacions acadèmiques 
Descripció Centre Data d’obtenció 

Grup A:                   

Grup A:                   

Grup B:                   

Grup B:                   

Grup C:                   

Grup C:                   
 
 
 
 
Recompenses i distincions 
Denominació Data de lliurament

            

            

            

            

            

 
 
 
Destinació prèvia del/de la cònjuge o altre membre de la unió estable de parella 
Municipi de treball Administració pública a què pertany TIP 

                  

 
D’acord amb les bases d’aquesta convocatòria, tots els mèrits que faig constar els acredito 
documentalment mitjançant la presentació d’originals o de còpies compulsades 
 
 
 
Signatura de la persona interessada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipi      ,       

 



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 Àrea Regional Trànsit Girona 14 Figueres E 12

2 Àrea Regional Trànsit Girona 14 Girona E 5

3 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 la Seu d'Urgell E 18

4 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 Mataró E 3

5 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 Mollet del Vallès E 8

6 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 Municipi de Vielha e 
Mijaran E 12

7 Àrea Regional Trànsit Girona 14 Olot E 4

8 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Nord 14 Sabadell E 10

9 Àrea Regional Trànsit Camp de Tarragona 14 Tarragona E 1

10 Àrea Regional Trànsit Ponent 14 Tàrrega E 2

11 Àrea Regional Trànsit Pirineu Occidental 14 Tremp E 1

12 Àrea Regional Trànsit Central 14 Vic E 1

13 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 14 Vilafranca del Penedès E 7

LLOCS A RESULTES

14 Àrea Regional Trànsit Camp de Tarragona 14 el Vendrell E R

15 Àrea Regional Trànsit Central 14 Igualada E R

16 Àrea Regional Trànsit Ponent 14 Lleida E R

17 Àrea Regional Trànsit Central 14 Manresa E R

18 Àrea Regional Trànsit Camp de Tarragona 14 Montblanc E R

19 Àrea Regional Trànsit Terres de l'Ebre 14 Móra d'Ebre E R

20 Àrea Regional Trànsit Ponent 14 Ponts E R

21 Àrea Regional Trànsit Girona 14 Sant Feliu de Guíxols E R

22 Àrea Regional Trànsit Metropolitana Sud 14 Sant Feliu de Llobregat E R

23 Àrea Regional Trànsit Terres de l'Ebre 14 Tortosa E R

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE LES ÀREES REGIONALS DE TRÀNSIT DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE 
MOSSOS D'ESQUADRA (núm. de registre de la convocatòria 120/10)

Data i signatura pàgina 1 de 1
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	MAH/352/2010, de 7 de gener, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per al canvi de traçat del camí de Can Jorba al seu pas per la masia de Can Farrés, al terme municipal del Bruc (exp.
	 219/08).
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	11/VIII, de 10 de febrer de 2010, per la qual s’elegeix el síndic de greuges (tram. 281-00001/08).
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/367/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de subdirector/a general d’Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l’Esport (convocatòria de provisió núm. VCP/01/10).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/364/2010, de 8 de febrer, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de la convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre 
	de la convocatòria 46/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/375/2010, de 12 de febrer, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 120/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/376/2010, de 12 de febrer, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria de caporal/a del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 220/10).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució IRP/203/2010, de 29 de gener, per la qual es resol la 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 r
	egistre de la convocatòria 550/09) (DOGC núm. 5561, pàg. 7242, de 5.2.2010).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/365/2010, de 26 de gener, de modificació de la Resolució EDU/3773/2009, de 29 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/366/2010, de 10 de febrer, de citació a termini d’interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 607/2009-2, procediment abreujat, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/3918/2009, de 30 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de comandament i un lloc singular del Servei d’Ocupació de Catalunya (convocatòria de provisió núm. TI/019/09).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	RESOLUCIÓ
	IUE/358/2010, de 4 de febrer, de cessament de la senyora Dolors Batallé Tremoleda com a directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	RESOLUCIÓ
	IUE/359/2010, de 26 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap de la Secció de Procediment, adscrit a la Direcció General de Turisme (convocatòria de provisió núm. IU/01/10).
	RESOLUCIÓ
	IUE/360/2010, de 28 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Servei de Contractació i Patrimoni en l’àmbit d’Universitats i Recerca (convocatòria de provisió núm. IU/03/10).
	RESOLUCIÓ
	IUE/361/2010, de 4 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de secretari/ària del/de la director/a general, adscrit a la Direcció General de Planificació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (
	convocatòria de provisió núm. IU/04/10).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	209/2010, d’1 de febrer, per la qual es convoquen concursos d’accés a cossos de funcionaris docents universitaris entre habilitats.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 8 de febrer de 2010, per la qual es nomena professor catedràtic d’universitat dels cossos docents universitaris el senyor Benjamí Iñiguez Nicolau.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient sancionador núm. NSE-85/2009.
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministrament (exp. 23/2009).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (exp. 22/2009).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (exp. 11/2010).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/356/2010, de 4 de febrer, per la qual es fa públic el resultat de la 286a. subhasta de pagarés de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del dia 4 de febrer de 2010.
	EDICTE
	de 14 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	d’1 de febrer de 2010, de notificació d’un acte administratiu (BTAM-59/09).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres (clau EI/IA-NL-05036).
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte X-B-06030, del terme municipal de Manresa.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de reducció de la línia d’edificació de la parcel·la situada a la carretera B-250 al seu PK 3,500 a ambdós marges del terme municipal del Prat de Llobregat.
	ANUNCI
	d’audiència als interessats del projecte Millora general. Desdoblament. Carretera C-31, PK 313+820 al 326+450. Tram: Castell-Platja d’Aro - Palamós (clau: DG-04143-M1).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0502709/2009).
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0202809/2009).
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 060/09 SRB).
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’actes administratius (exp. 039/09, 079/09 i 081/09 SRB)
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. D065/08-SRG).
	EDICTE
	de 29 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 269/09 SRB).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. PMC-E-44-2009).
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. PMC-E-58-2009).
	ANUNCI
	pel qual se sotmet a informació pública l’adaptació de l’Estudi d’impacte ambiental del regadiu del canal Segarra-Garrigues.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, de notificació de requeriments de documentació de justificació econòmica de subvencions per a la contractació indefinida atorgades pel programa d’I+O 2007.
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2010, de notificació d’una resolució (exp. 2007U3G330316/01).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2010, de notificació de provisió de revocació de diversos títols de llicència d’agència de viatges.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, pel qual es fa pública la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 689/2009, que es tramita a la secció E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2010, de notificació d’una resolució de desestimació de sol·licitud de subvenció (exp. API1009099).
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, de notificació de diverses resolucions, propostes de resolució i recursos d’alçada d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la revisió d’autorització ambiental d’una activitat d’explotació porcina d’engreix promoguda per Esteve Torrecabota Fàbrega, al terme municipal de Vilamacolum (exp. GA20090026).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Francolí (ref. CC 2004001571).
	ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	d’11 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució de la relació contractual.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 9 de febrer de 2010, per la qual s’anuncia l’adjudicació de diversos contractes.
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	COLERA
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	L’ESCALA
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	GALLIFA
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	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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	PINEDA DE MAR
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	PUIGCERDÀ
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	RIUDOMS
	ROSES
	SALT
	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT JULIÀ DE RAMIS
	SANT PERE DE TORELLÓ
	SENTMENAT
	LA SEU D’URGELL
	SEVA
	TARADELL
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	ELS TORMS
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
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	DIPUTACIONS
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	ENTITATS
	METROPOLITANES
	INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI
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	ORGANISMES
	I GESTIÓ PATRIMONIAL
	MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 22/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 7/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 6/2010).
	EDICTE
	de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 1527/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 515/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 23/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Onzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (rotlle 43/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 del Vendrell, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 195/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 639/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 166/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 158/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 463/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 136/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 53 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 827/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 92/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, sobre procediment ordinari (exp. 286/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 934/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 364/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 695/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Sant Feliu de Llobregat, sobre expedient de domini d’excés de cabuda (exp. 135/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 415/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, sobre actuacions d’execució de títols judicials (exp. 1198/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Mataró, sobre actuacions de modificació de mesures amb relació als fills (exp. 1101/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 416/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 372/2007).
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