Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

PREVISIÓ DE CALENDARI
CO PROTECCIÓ DE PERSONES I BÉNS caporal/a (228/12) i sergent/a (328/12)
CO AGRUPACIÓ PROTECCIÓ DE PERSONES I BÉNS I ORDRE PÚBLIC
mosso/a (AGP/300/12)
26-06-12 Publicació al DOGC
27-06-12 Inici termini presentació de sol·licituds (15 dies hàbils)
13-07-12 Fi termini presentació de sol·licituds
25-07-12 Fi termini presentació renúncies
26-07-12

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos, exempts d'oposició
i selecció de destinacions

27-07-12 Inici termini per fer esmenes (10 dies hàbils)
07-08-12 Fi termini per fer esmenes
30-08-12

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, exempts oposició, selecció de
destinacions i convocats 1a prova

06 i 07/09/12 1a prova (física)
13-09-12

Publicació d'aptes, no aptes i no presentats a la 1a prova (física), convocats 2a
prova, provisional de mèrits i provisional exempts de curs

14-09-12 Inici termini per fer esmenes a la llista de mèrits (10 dies hàbils)
18-09-12 2a prova (psicotècnica)
21-09-12 Inici entrevistes
26-09-12 Finalització termini per fer esmenes a la llista de mèrits
26-10-12 Finalització entrevistes
Publicació d'aptes, no aptes i no presentats a la 2a prova (psicotècnica),
30-10-12 definitiva de mèrits, assignació de destinacions, convocats al curs i exempts al
curs
05-11-12 Inici 1a edició cursos d'especialització PPB i OP
21-12-12 Finalització 1a edició cursos d'especialització PPB i OP
02-01-13

Publicació aptes i no aptes cursos (1a edició), convocats curs 2a edició i 1a
edició pràctiques

07-01-13 Inici pràctiques PPB (1a edició curs)
21-01-13 Inici 2a edició curs d'especialització PPB
04-02-13 Inici 2a edició curs d'especialització OP
Inici pràctiques OP (1a edició curs)
24-02-13 Fi pràctiques PPB (1a edició curs)
15-03-13 Finalització 2a edició curs d'especialització PPB
20-03-13

Publicació aptes i no aptes curs PPB 2a edició i convocats 2a edició pràctiques
PPB

24-03-13 Fi pràctiques OP (1a edició curs)
25-03-13 Inici pràctiques PPB (2a edició curs)
29-03-13 Finalització 2a edició curs d'especialització OP
03-04-13

Publicació aptes i no aptes curs OP 2a edició i convocats 2a edició pràctiques
OP

08-04-13 Inici pràctiques OP (2a edició curs)
12-05-13 Fi pràctiques PPB (2a edició curs)
26-05-13 Fi pràctiques OP (2a edició curs)
Publicació resultats de les pràctiques
Publicació DOGC de la resolució

29/11/2012

