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ORDRE
IRP/332/2010, de 9 de juny, d’homologació de la competència professional dels
membres del cos de mossos d’esquadra amb la formació especíica prevista a la
relació de llocs de treball de mossos d’esquadra.
L’annex 2, apartat primer, de l’Acord GOV/166/2006, disposa específicament
que de manera excepcional, i per una sola vegada, les persones funcionàries del
cos de mossos d’esquadra que no disposin de la formació específica corresponent
podran participar en una prova avaluadora dels coneixements i les competències
professionals, que organitzarà l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb
la col·laboració de la Direcció General de la Policia per a l’homologació amb la
formació específica prevista a la relació de llocs de treball.
Cal portar a terme el procediment d’homologació de caràcter excepcional previst
en l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, perquè aquests membres del cos de
mossos d’esquadra puguin obtenir l’homologació mitjançant la superació d’una
prova avaluadora dels coneixements i les competències professionals, referida a les
funcions assignades a un lloc de treball d’especialitat de nivell 2, 3 o 4.
Així mateix, l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de
l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra crea noves
especialitats i modifica les característiques d’altres existents.
Per tot això, cal ampliar el procés d’homologació de l’experiència professional a totes les persones funcionàries que han ocupat o ocupen llocs de treball
d’especialitat de nivell 2, 3 o 4 fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre
i que, si bé no han rebut la formació específica han adquirit les competències
professionals i els coneixements associats a aquest durant el temps que hi han
estat destinades.
En conseqüència, de conformitat amb l’article 4 de la Llei 10/2007, de 30 de
juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i l’annex 2 apartat primer
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, amb l’informe favorable
del Consell Pedagògic i Científic i del Consell de Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i amb l’informe previ del Consell de la Policia·Mossos
d’Esquadra,
ORDENO:
Article 1
Finalitat del procés d’homologació
De manera excepcional, i per una sola vegada, les persones funcionàries de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra que no disposin de la formació específica corresponent a un lloc de treball d’especialitat prevista a la relació de llocs de
treball del cos de mossos d’esquadra podran participar en un procés d’homologació
dels seus coneixements i competències professionals.
Article 2
Persones participants
Poden prendre part en aquest procés les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra que en la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre no disposin de
la formació específica corresponent a un lloc de treball d’especialitat prevista en
la relació de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, i que compleixin els
requisits previstos a l’article següent.
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Article 3
Requisits
Les persones participants han de complir algun dels requisits següents:
a) Que en la data de publicació d’aquesta Ordre estiguessin ocupant de manera
definitiva un lloc de treball d’especialitat de nivell 2, 3 o 4.
b) Que hagin ocupat ininterrompudament durant dotze mesos, de manera definitiva o provisional, un lloc de treball d’especialitat de nivell 2, 3 o 4, sempre que
l’estiguessin ocupant en data 1 de febrer de 2002.
c) Que hagin ocupat ininterrompudament durant dotze mesos, entre l’1 de febrer
de 2002 i la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, de manera definitiva o provisional, un lloc de treball de l’especialitat de nivell 2, 3 o 4.
Article 4
Sol·licitud d’homologació
4.1 Termini de presentació.
En el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre, les
persones interessades han de presentar la sol·licitud d’homologació de les seves
competències professionals, adreçada a la direcció de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
4.2 Model de la sol·licitud.
La sol·licitud s’haurà de formalitzar en el model normalitzat que està a disposició
dels sol·licitants al Registre i al web de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
http://www.gencat.cat/interior/serveis/tramits/formularis/index.htm#ispc.
4.3 Llocs de presentació de la sol·licitud.
La sol·licitud de participació s’ha de presentar a qualsevol dels registres següents:
al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la Direcció
General de la Policia, als serveis territorials del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres
de l’Ebre, Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran o en el registre de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
4.4. Relació de persones admeses i excloses.
Transcorregut el termini previst de presentació de sol·licituds, l’òrgan avaluador
exposarà als mateixos llocs on es poden presentar les sol·licituds que estableix
l’apartat 4.3 la proposta de relació de persones admeses i excloses, amb indicació
dels motius d’exclusió.
Article 5
Òrgan avaluador
5.1 El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya nomenarà els
membres de l’òrgan avaluador que estarà integrat per representants del mateix
Institut i de la Direcció General de la Policia.
5.2 L’elaboració i avaluació dels casos pràctics correspon a l’òrgan avaluador,
que comptarà, si cal, amb l’assessorament de persones expertes en l’especialitat
corresponent
5.3 L’òrgan avaluador podrà programar la realització i l’avaluació de les proves
per especialitats i proposar l’homologació dels aspirants a mesura que les proves
d’avaluació es vagin produint.
Article 6
Prova avaluadora dels coneixements i les competències professionals
6.1 La prova avaluadora dels coneixements i les competències professionals de
les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra, que sol·licitin l’homologació
de la seva experiència professional, consistirà en la resolució d’un cas pràctic referit
a les funcions assignades al lloc de treball d’especialitat de nivell 2, 3 o 4.
6.2 Es plantejarà un cas pràctic per a cadascuna de les especialitats previstes
al Pla de Carrera Professional.
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6.3 Si durant el procés d’homologació, les persones participants obtenen la
convalidació dels cursos per la formació específica de l’especialitat a la qual opten,
s’entendrà que desisteixen de la seva petició d’homologació i s’arxivarà la seva sol·
licitud, sense cap altre tràmit.
Article 7
Finalització del procediment
La superació de la prova avaluadora comportarà l’homologació amb la formació
específica prevista a la Relació de llocs de treball a través de la corresponent resolució del director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Barcelona, 9 de juny de 2010
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
(10.130.162)
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