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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ORDRE
IRP/114/2009, de 17 de març, de modiicació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de car-
rera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, 
de 24 d’octubre.

Mitjançant l’Acord del Govern 166/2006, de 24 d’octubre, es va aprovar el Pla de 
carrera professional del cos de mossos d’esquadra i determinades mesures referides 
a la relació de llocs de treball d’aquest cos policial.

Aquest Pla es conigura com un sistema integrador de les diferents categories 
professionals i especialitats i en recull les característiques i la gradació, com també 
les competències que es consideren apropiades per a l’exercici eicaç de cada espe-
cialitat, els requisits necessaris per poder accedir a l’especialitat i/o consolidar-la i 
les condicions de provisió dels llocs de treball i de permanència en aquests llocs.

L’experiència assolida en l’aplicació del Pla de carrera professional, així com 
també el fet de la inalització del procés de desplegament de la policia de la Genera-
litat-mossos d’esquadra en substitució de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
aconsella modiicar el Pla esmentat en dos aspectes concrets: els requisits d’accés 
a la provisió de les diferents especialitats i els temps mínims de permanència en 
l’especialitat corresponent.

En conseqüència, de conformitat amb la disposició inal de la Llei 10/1994, d’11 
de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i l’apartat 2 de l’Acord 
GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova 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 i amb l’informe previ del Consell de la 
Policia-Mossos d’Esquadra,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modiicar l’apartat 2 de l’annex 1, Famílies profes-
sionals i especialitats, del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, 
que queda redactat tal com igura a l’annex de la present Ordre.

Article 2
Excepcions

El temps de permanència mínima d’un any previst per als llocs de treball de nivell 
2 i 3 no és aplicable per proveir llocs de treball de nivell d’especialitat superior dintre 
de la mateixa família professional, llevat de l’especialitat de trànsit, en la qual el 
temps de permanència mínima continuarà sent d’un any.

Tampoc és aplicable el període especial de permanència mínima als processos 
de promoció interna amb canvi de categoria.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oicial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de març de 2009

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
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ANNEX

Annex 1, Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra

—2 Famílies professionals i especialitats
Quan s’ingressa en el cos de mossos d’esquadra, al lloc de treball s’han de dur 

a terme ordinàriament funcions policials bàsiques, entenent aquestes com les que 
no tenen especialitat (nivell 1). Les persones funcionàries romandran en aquests 
llocs de treball ins que obtinguin, si s’escau, un dels llocs de les especialitats que 
es descriuen a continuació.

Els llocs de treball de les especialitats de nivell 2, 3 i 4 tindran associats períodes 
de permanència mínima, d’acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball 
del cos de mossos d’esquadra i als efectes que preveu el Reglament de provisió de 
llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SEGURETAT CIUTADANA

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a les persones i 
béns.

ESPECIALITATS DE NIVELL 2:

Protecció de persones i béns.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de les 
persones i els béns en els casos de grans concentracions de persones, catàstrofes, 
grans esdeveniments, protecció de personalitats i protecció del medi ambient, mit-
jançant dispositius de seguretat i plans especials de seguretat ciutadana en supòsits 
de complexitat tècnica, gravetat i intensitat mitjana.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

ESPECIALITATS DE NIVELL 3:

Trànsit.

Funcions: 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.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat .

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.
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Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Protecció especial.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc especíic greu per a 
la seguretat de les persones.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Ordre públic.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de les 
persones i els béns en els casos de grans concentracions de persones, catàstrofes, 
grans esdeveniments, protecció de personalitats i protecció del medi ambient, mit-
jançant dispositius de seguretat i plans especials de seguretat ciutadana en supòsits 
de complexitat tècnica, gravetat i intensitat alta.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Guia caní.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de 
les persones i els béns en els casos en què es requereixin gossos ensinistrats per tal 
d’aconseguir la màxima operativitat.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
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a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Intervenció en muntanya.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de 
les persones i els béns en el medi de la muntanya.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Subsòl.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de 
les persones i els béns en el medi del subsòl.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Intervenció subaquàtica.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de 
les persones i els béns en el medi subaquàtic.
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Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera, o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

ESPECIALITATS DE NIVELL 4:

Intervenció.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de 
les persones i els béns en casos d’alt risc o alta complexitat.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Desactivació d’explosius.

Funcions: prevenció i neutralització de les situacions de risc per a la seguretat de les 
persones i els béns quan es requereix la desactivació o neutralització de qualsevol 
artefacte explosiu.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.
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FAMÍLIA PROFESSIONAL D’INVESTIGACIÓ

Funcions: recull i tractament d’informació, investigació, inspecció i esclariment 
dels fets susceptibles d’infracció penal o administrativa.

ESPECIALITATS DE NIVELL 2:

Investigació bàsica.

Funcions: recull i tractament d’informació, investigació, inspecció i esclariment dels 
fets susceptibles d’infracció penal o administrativa, en l’àmbit de la delinqüència 
ordinària de caràcter menys complex.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

ESPECIALITATS DE NIVELL 3:

Investigació avançada.

Funcions: recull i anàlisi d’informació, investigació, inspecció i esclariment dels 
fets susceptibles d’infracció penal o administrativa en diferents àmbits, d’activitats 
criminals en l’àmbit de la delinqüència ordinària més complexa i de la delinqüència 
organitzada o d’elevada complexitat, amb inalitat econòmica.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Seguiments i vigilàncies.

Funcions: observació i recull d’informació que doni suport a la investigació en dife-
rents àmbits d’activitats criminals de caràcter organitzat o de complexitat elevada, 
amb inalitat econòmica i no econòmica.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
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a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: el manteniment físic i la formació permanent obligatòria i avaluable, 
de conformitat amb el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran 
condicions necessàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc 
i, per tant, per a la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Investigació interna.

Funcions: recull i anàlisi d’informació, investigació i esclariment dels fets suscep-
tibles d’infracció penal o contraris a l’ètica professional i que puguin comportar 
sanció disciplinària, que siguin realitzats per personal funcionari de carrera o en 
pràctiques del cos de mossos d’esquadra.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Policia cientíica.

Funcions: recull i tractament d’informació encaminats a donar recolzament tècnic 
a les investigacions a través del desenvolupament de tasques especialitzades en el 
camp de la criminalística i la identiicació.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5344 – 23.3.200924550

Càrrecs i personal

ESPECIALITATS DE NIVELL 4:

Analista.

Funcions: tractament i anàlisi d’informació de caràcter operatiu referida a il·lícits 
complexos o a organitzacions criminals, i suport tècnic especialitzat a unitats del 
cos de mossos d’esquadra en diferents tipus delictius.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya .

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SUPORT TÈCNIC

Funcions: suport a les unitats policials en la investigació d’il·lícits i a la direcció en 
la presa de decisions, la coordinació i col·laboració amb els òrgans de la Direcció 
General de la Policia i la recerca de la millora de l’eiciència en la consecució dels 
objectius de l’organització.

ESPECIALITATS DE NIVELL 2:

Suport tècnic bàsic.

Funcions: suport bàsic a les unitats policials i a la direcció en la presa de decisions, 
la coordinació i col·laboració amb els òrgans de la Direcció General de la Policia i la 
recerca de la millora de l’eiciència en la consecució dels objectius de l’organització.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

Administrador de sala.

Funcions: suport al comandament per a l’execució, el control i la coordinació 
d’operacions, com també l’establiment de criteris de treball i propostes de millora 
dels procediments.
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Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.

ESPECIALITATS DE NIVELL 3:

Suport tècnic avançat.

Funcions: suport avançat a les unitats policials i a la direcció en la presa de deci-
sions, la coordinació i col·laboració amb els òrgans de la Direcció General de la 
Policia i la recerca de la millora de l’eiciència en la consecució dels objectius de 
l’organització.

Requisits de participació: per participar en les convocatòries de provisió de llocs de 
treball d’aquesta especialitat caldrà acreditar una antiguitat mínima d’un any com 
a funcionari o funcionària de carrera o bé estar ocupant de manera provisional un 
lloc de treball d’aquesta especialitat.

Procés de selecció: el procés de provisió del lloc de treball incorporarà la superació 
de les proves que determinin les convocatòries i del curs que prevegi l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Competències: la formació permanent obligatòria i avaluable, de conformitat amb 
el sistema d’acreditació de competències que s’estableixi, seran condicions neces-
sàries per dur a terme amb eicàcia les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a 
la permanència en l’especialitat.

Temps de permanència mínima: els llocs de treball d’aquesta especialitat tenen un 
temps de permanència mínima d’un any.”

(09.076.108)
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