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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ORDRE

IRP/331/2010, de 12 de maig, per la qual s’estableix el procediment de convalidació 
dels cursos relacionats amb les noves especialitats de la modiicació del Pla de 
carrera professional del cos de mossos d’esquadra.

L’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla de carrera pro-
fessional del cos de mossos d’esquadra i determinades mesures referides a la relació 
de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra, estableix que s’ha d’arbitrar un 
mecanisme que permeti equiparar la situació de les persones funcionàries que han 
rebut formació específica en la fase de capacitació de les convocatòries de provisió 
de llocs o en activitats de formació continuada organitzades per l’Escola de Policia 
de Catalunya o per altres entitats i institucions, a la situació de les persones funci-
onàries que han rebut la formació impartida per l’Escola de Policia de Catalunya 
en els cursos d’especialització corresponents.

L’annex 2, apartat segon, de l’Acord GOV/166/2006 disposa específicament que 
l’Escola de Policia de Catalunya convalidarà, als efectes de la formació específica 
corresponent, els cursos relacionats amb les especialitats incloses en el Pla de 
carrera professional que s’hagin rebut abans de l’1 de gener de 2005, impartits per 
la mateixa Escola, la Direcció General de Seguretat Ciutadana, les universitats o 
altres institucions similars.

Mitjançant l’Ordre IRP/173/2009, de 31 de març, es van convalidar de forma di-
recta diversos cursos relacionats amb les especialitats incloses en el Pla de carrera 
professional del cos de mossos d’esquadra i es va establir un procediment per a la 
convalidació a sol·licitud de la persona interessada.

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.

És necessari preparar, organitzar i realitzar un nou procés de convalidació dels 
cursos relacionats amb les noves especialitats de la modificació del Pla de carrera 
professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Ordre IRP/326/2010.

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’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,

ORDENO:

Article 1
Convalidació directa

Es convalidaran de forma directa els cursos relacionats amb les noves especia-
litats incloses en 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, d’acord 
amb el procediment que es detalla a continuació.

Article 2
Requisits dels cursos

La Direcció General de la Policia sol·licitarà a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya la convalidació dels cursos relacionats amb les noves especialitats 
incloses en el Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra realitzats 
amb anterioritat a la data de publicació al DOGC de l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de 
juny, de modificació del Pla de carrera.
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Article 3
Comissió de valoració

El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya nomenarà una comissió 
de valoració integrada per representants del mateix Institut i de la Direcció General 
de la Policia per estudiar els cursos que poden ser objecte de convalidació.

Article 4
Informe i aprovació prèvia

La proposta de la Comissió se sotmetrà a informe del Consell de la Policia·Mossos 
d’Esquadra i a l’aprovació del Consell de Direcció de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

Article 5
Resolució de convalidació i publicació al DOGC

El/la president/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya resoldrà la 
convalidació d’acord amb la proposta de la Comissió de valoració i es publicarà al 
DOGC la relació de cursos convalidats.

Article 6
Convalidació a sol·licitud de la persona interessada

Una vegada resolta la convalidació dels cursos previstos en els articles anteri-
ors, la convalidació de la formació específica relacionada amb el Pla de carrera 
professional del cos de mossos d’esquadra que no hi estigui inclosa se sol·licitarà 
per part de les persones interessades d’acord amb el procediment que regulen els 
articles següents.

Article 7
Procediment de sol·licitud de convalidació

7.1 Sol·licitud
En el termini de tres mesos a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la 

resolució prevista en l’article 5, les persones interessades han de presentar les seves 
sol·licituds de convalidació de cursos relacionats amb el Pla de carrera professional 
del cos de mossos d’esquadra, adreçades al/a la director/a de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

7.2 Presentació 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 a la web de l’Institut http://www.gencat.cat/interi-
or/serveis/tramits/formularis/index.htm#ispc i haurà d’anar acompanyada d’una 
fotocòpia compulsada de la documentació següent:

a) Diploma del curs que es demana convalidar.
b) Programa del curs, amb especificació del nombre d’hores lectives desglossat 

per assignatures i el seu caràcter (d’assistència o d’aprofitament).
7.3 Proposta de convalidació
La Comissió de valoració prevista en l’article 3 emetrà una proposta de convali-

dació motivada favorable o desfavorable a la convalidació.
7.4 Informe i aprovació prèvia
La proposta de convalidació de cursos se sotmetrà a informe del Consell de la 

Policia-Mossos d’Esquadra i a l’aprovació del Consell de Direcció de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

Article 8
Resolució de convalidacions i publicació al DOGC

8.1 El/la president/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya resoldrà la 
convalidació de cursos en el termini màxim de nou mesos a comptar des de la data 
de finalització del termini per presentar les sol·licituds.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5650 – 15.6.2010 45981

Disposicions

8.2 La resolució de convalidació es notificarà individualment a totes les persones 
interessades i es publicarà al DOGC la relació dels cursos convalidats.

8.3 Transcorregut el termini establert sense que s’hagi resolt la sol·licitud 
presentada, s’entén que la convalidació ha estat denegada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de maig de 2010

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

(10.130.154)
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