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Comunicat a les persones aspirants de la 

convocatòria de SERGENT/A (núm. reg. conv. 47/08) 
 

El dia 15 de setembre de 2009 va finalitzar la fase de pràctiques de la convocatòria de 
promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 135 places de sergent/a del cos de 
mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 47/08). 
 

La publicació del nomenament al DOGC està prevista per al dia 2 de novembre 2009 i la data 
d’incorporació al lloc de treball de sergent/a es farà pública properament. 
 

Per aquest motiu, us adjuntem els fulls de les destinacions provisionals corresponents als 
aspirants a la categoria de sergent/a perquè siguin emplenats i retornats al Gabinet de 
Processos Selectius per fax al núm. 93-495.97.66 o per correu electrònic a les adreces: 
itpg095@gencat.cat, itpg023@gencat.cat o itpg026@gencat.cat (únicament per un dels 
dos mitjans), com a màxim el dia 22 d’octubre de 2009.  A tots els fulls cal posar cognoms, 
nom, TIP, NIF, la data i la signatura. Quan s’enviin per correu electrònic al nom de l’arxiu s’ha 
de posar el TIP. 
 

Les destinacions s'adjudicaran d’acord amb la idoneïtat del candidat/a tenint en compte les 
característiques dels llocs, la forma de provisió i/o la formació que es requereix per 
desenvolupar les tasques en determinats llocs de treball.  
 

Les destinacions es distribueixen en dos tipus d'agrupacions de llocs atenent al seu sistema de 
provisió definitiu futur: A (Concurs) i B (lliure designació). Les opcions de la llista A s’han 
d’emplenar totes obligatòriament. Els llocs de treball de la llista B es poden sol·licitar 
addicionalment i voluntàriament a més dels llocs del llistat A, sempre i quan es reuneixin les 
característiques específiques. 
 

En cas que s’opti per algun lloc de la llista B, s’atendrà prioritàriament a les destinacions 
opcionalment sol·licitades corresponents a aquesta llista B i, per tant, aquesta es resoldrà 
abans. En conseqüència qui obtingui una assignació provisional d’algun d’aquests llocs de la 
llista B, quedarà exclòs del llistat A. 
 

En el cas que algun dels llocs ofertats no es pugui cobrir d’acord amb els criteris esmentats 
anteriorment, la Direcció General de la Policia podrà assignar-hi a un aspirant, encara que no 
l’hagi sol·licitat, si reuneix les característiques específiques del lloc de treball i d’acord amb 
l’ordre de puntuació. 
 

LLISTA A 
Consta de 75 llocs (a proveïr posteriorment de manera definitiva pel sistema de concurs 
general) que seran assignats provisionalment per ordre de puntuació de la convocatòria. 
Reiterem que per a aquestes destinacions heu d’emplenar la totalitat de les opcions 
detallades.  
Resolució d’incidències: 

- En cas que alguna destinació es deixi buida (sense cap número ordinal), s’assignarà a 
aquesta destinació el darrer número de preferència de totes les destinacions. 

- En cas de repetició del mateix número de preferència per més d’una destinació, 
s’entendrà vàlida la preferència indicada per a la primera de les destinacions detallades 
a la llista, canviant correlativament l’ordre de preferència de la resta de destinacions.  

 
LLISTA B 

Consta de 60 llocs (a proveïr posteriorment pel procediment de lliure designació) per les 
persones aspirants que millor reuneixen les especials característiques en relació al lloc de 
treball que sol·licitin. La seva elecció és opcional i independent de l’altra llista. 
 
La subdirectora general de Recursos Humans 

  

            
 
Anna Pintó Piera 
Barcelona, 16 d’octubre de 2009 


