INVESTIGACIÓ mosso (AGP/100/14)

Darrera actualització: 30 de juny de 2014


Fetes sobre el redactat d’agrupació ARRO BRIMO 2014 (núm registre
AGP/300/14), enviat el 21 de maig a l’Assessoria del Dept Interior



Amb les especificitats de les bases de l’especialitat d’investigació bàsica i
avançada publicades l’any 2012



S’han incorporat les modificacions de la correctora del DOGC, fetes a les bases
anteriors

RESOLUCIÓ INT/xxxx/2014, de XX de XXXX, per la qual es convoca concurs oposició
per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica,
d’investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de mosso/a del
cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria AGP/100/14).
Atès que estan pendents de provisió definitiva determinats llocs de treball, dotats
pressupostàriament, de les especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada
i de policia científica avançada de la categoria de mosso/a del cos de Mossos
d’Esquadra, la provisió dels quals s’ha de fer pel sistema de concurs oposició d’acord
amb el que estableix la relació de llocs de treball vigent d’aquest cos;
Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat –
Mossos d'Esquadra; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública; el Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra; l'Acord
GOV/166/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven 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; 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, i la resta de normativa aplicable;
Atès el que estableix l'article 5.1 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, esmentat, i de
conformitat amb l'article 1.i) de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació
de competències del conseller d'Interior en el secretari general del Departament
d'Interior,
Resolc:
—1 Convocar concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les
especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de policia científica
avançada de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra, el nombre i les
característiques dels quals són els que consten a l’annex 2, d’acord amb les bases que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
—2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa,
les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició
davant el secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 116.1 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs
contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós
administratiu que correspongui d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de
la Llei esmentada.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, XX de XXXX de 2014
P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)
Josep Martínez Melgares
Secretari general
Annex 1
Bases
—1 Llocs de treball
1.1 Es convoca concurs oposició per a la provisió dels llocs de treball de les
especialitats d’investigació bàsica, d’investigació avançada i de policia científica
avançada de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra, el nombre i les
característiques dels quals són els que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
1.2 Les funcions dels llocs de treball, detallats a l’annex 2, tal com estableix 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, aprovat per l’Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre, són les següents:
a) En l’especialitat d’investigació bàsica, nivell 2, el 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.
b) En l’especialitat d’investigació avançada, nivell 3, el 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
finalitat econòmica.
c) En l’especialitat de policia científica avançada, nivell 3, el recull i tractament
d'informació encaminats a donar recolzament tècnic a les investigacions a través del
desenvolupament de tasques especialitzades d'alta complexitat en el camp de la
criminalística i la identificació.
—2 Persones participants obligades
Estan obligades a participar en aquest concurs oposició, en l’especialitat que els
correspongui, les persones funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de Mossos
d’Esquadra que estiguin adscrites provisionalment a algun dels llocs de treball de
l’especialitat d’investigació bàsica, especificats a l’apartat 1.1 de l’annex 2, de
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l’especialitat d’investigació avançada, especificats a l’apartat 2.1 de l’annex 2 o de
l’especialitat de policia científica avançada, especificats a l’apartat 3.1 de l’annex 2.
—3 Requisits de les persones participants
3.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:
a) Pertànyer a la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra.
b) Trobar-se respecte de l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les
situacions administratives que preveu la normativa.
Les persones participants que tinguin una situació administrativa diferent de la de
servei actiu poden participar en el concurs oposició si l’últim dia del termini de
participació han complert el temps mínim exigit per la normativa per reingressar al
servei actiu.
Les persones participants sancionades en ferm amb suspensió de funcions poden
participar en el concurs oposició si ha finalitzat la suspensió, i les sancionades amb
trasllat del lloc de treball, amb canvi de destinació o, dins la mateixa localitat sense
canvi de residència, hi poden participar si ha finalitzat el període que s’hagi determinat
en la resolució sancionadora.
c) Acreditar una antiguitat mínima d’un any com a funcionari/ària de carrera del cos de
Mossos d’Esquadra o bé estar ocupant de forma provisional un lloc de treball de
l’especialitat en què participin.
d) Haver complert el període de permanència mínima establert en cada cas en la
relació de llocs de treball, en els termes previstos a l’article 6.4 del Decret 401/2006,
de 24 d’octubre, i a 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, aprovat per
l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.
La permanència mínima establerta en el paràgraf anterior no és aplicable per a les
persones funcionàries que, en el moment de participar, estiguin ocupant un lloc de
treball de l’especialitat d’investigació bàsica i vulguin optar per un lloc de treball de
l’especialitat d’investigació avançada.
e) Presentar la documentació detallada a la base 4.1 (sol·licitud de participació DAD
26 i full de llocs de treball).
3.2. Les persones participants han de complir els requisits establerts anteriorment
l’últim dia del termini de participació. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar
complint fins a la data de resolució d’aquest concurs oposició. Les persones
participants que no compleixin algun dels requisits seran excloses del concurs
oposició.
—4 Participació
4.1 Per participar en aquest concurs oposició s’han de presentar els dos documents
següents: la sol·licitud de participació (DAD 26) i el full de llocs de treball.
4.1.1 Sol·licitud de participació (DAD 26) i documentació annexa.
Les persones participants han d’adjuntar a la sol·licitud, a l’efecte de la seva valoració,
la documentació, original o fotocòpia compulsada, acreditativa dels mèrits que no
consti al seu expedient personal d’acord amb el que estableix la Instrucció 8/2011, de
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10 de maig, del director general de la Policia, per la qual es regula la tramitació de la
presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels/per les agents del
cos de Mossos d’Esquadra.
Les persones participants que al·leguin com a mèrit la destinació prèvia del/de la
cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de parella han de presentar els
documents següents:
Per acreditar la convivència cal adjuntar:
a) En cas de matrimoni, fotocòpia del llibre de família.
b) En cas d’unió estable de parella, fotocòpia d’escriptura pública o fotocòpia d’acta de
notorietat de la convivència (certificat del padró municipal expedit dins el termini de
participació o certificat del registre municipal de parelles estables).
Per acreditar la relació laboral amb l’Administració pública cal adjuntar un certificat,
emès per l’òrgan competent, del/de la cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable
de parella. Aquest certificat ha d’estar expedit dins el termini de participació i hi ha de
constar de forma expressa:
a) que es troba en situació administrativa de servei actiu dins el termini de participació,
b) la localitat del lloc de treball i
c) la data d’inici i la data de fi de la relació laboral.
4.1.2 Full de llocs de treball.
En aquest document hi consten els llocs de treball de l’annex 2.
Les persones participants han de numerar per ordre de preferència els llocs de treball
als quals opten de cada especialitat. S’han d’incloure dins del mateix ordre numèric els
llocs de treball oferts i els llocs de treball de resultes d’una mateixa especialitat.
Si s’omet un número en la seqüència ordinal, aquest s’assignarà al número següent al
número omès.
Si es repeteix un número en la seqüència ordinal, s’entén com a vàlid el primer número
repetit i als següents números repetits se’ls assignarà el número d’ordre correlatiu a
aquest.
Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma definitiva han de fer
constar la seva preferència respecte dels llocs de treball a què vulguin optar d’entre els
indicats a cada especialitat de l’annex 2.
Les persones participants que ocupin un lloc de treball de forma provisional i les que
reingressin al servei actiu mitjançant la participació en aquest concurs oposició han de
fer constar la seva preferència respecte a tots els llocs de treball oferts de l’especialitat
o especialitats en què participin. Pel que fa als llocs de treball a resultes poden optar
pels que vulguin.
4.2 Termini de participació i llocs de presentació
4.2.1 Els documents per participar en aquest concurs oposició, indicats a la base 4.1,
estan a disposició de les persones interessades al Departament d’Interior, als serveis
territorials d’Interior a Girona, Lleida, Tarragona, la Catalunya Central, les Terres de
l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran, a la Direcció General de la Policia, a totes les comissaries
del cos de Mossos d’Esquadra i a la intranet de la Direcció General de la Policia.
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4.2.2 Els documents per participar en aquest concurs oposició indicats a la base 4.1,
degudament emplenats i signats, s’han d’adreçar al secretari general del Departament
d’Interior, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest concurs oposició al DOGC.
4.2.3 Els documents de participació s’han de presentar a qualsevol de les adreces que
es detallen a continuació:
El Registre del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
El Registre de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321,
08029 Barcelona.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de
Vista Alegre, 5, 17004 Girona.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud,
carretera de la Sànson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda dels
Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08243 Manresa.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona,
plaça dels Mossos d’Esquadra, 1, 43006 Tarragona.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, carrer
de Ferran Arasa, 5-7, 43500 Tortosa.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental,
avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de Sant
Hilari, 38, 25008 Lleida.
El Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord,
carrer de l’Olivar, 6, 08402 Granollers.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002
Girona.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006
Lleida.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3,
43003 Tarragona.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís
Canalda, 2, 3r, 43500 Tortosa.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel
Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
El Registre del Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge d’Alzina, 3,
25700 la Seu d’Urgell.
També es poden presentar a qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
4.3 La participació en aquest concurs oposició té caràcter vinculant i només s’admeten
les renúncies adreçades al secretari general del Departament d’Interior que estiguin
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registrades dins el termini de deu dies hàbils següents a la finalització del termini de
participació. Un cop transcorregut aquest termini no s’admetran renúncies a la
participació, excepte per causes objectives degudament justificades per les persones
participants i apreciades per la comissió de valoració.
4.4 Amb la formalització i la presentació dels documents de participació les persones
participants declaren que són certes totes les dades consignades i que reuneixen els
requisits exigits en el concurs oposició.
—5 La comissió de valoració
5.1 La comissió de valoració està integrada per les persones següents:
Titulars:
1. El/la subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la
Policia.
2. El/la cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis de la Direcció General de la Policia.
3. El/la cap de l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
4. El/la cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.
5. El/la sotscap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat de la Comissaria
General Tècnica de Planificació de la Seguretat.
6. El/la sotscap de la Comissaria General d’Investigació Criminal de la Comissaria
Superior de Coordinació Central.
7. El/la cap del Servei de Processos Selectius de la Subdirecció General de Recursos
Humans.
Suplents:
1. El/la cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la Subdirecció General
de Recursos Humans.
2. El/la sotscap de la Divisió d’Avaluació de Serveis de la Direcció General de la
Policia.
3. El/la cap de l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Escola de Policia de
Catalunya.
4. El/la responsable d’Assumptes
d’Assessorament Jurídic.

Contenciosos

i

Recursos

del

Servei

5. El/la cap de l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport de la Divisió Tècnica de
Planificació de la Seguretat.
6. El/la sotscap de la Divisió d’Investigació Criminal de la Comissaria General
d’Investigació Criminal.
7. El/la coordinador/a de Processos Selectius del Servei de Processos Selectius.
Actua com a president/a el/la subdirector/a general de Recursos Humans de la
Direcció General de la Policia, i en absència seva, com a president/a suplent, el/la cap
del Servei de Processos Selectius de la Subdirecció General de Recursos Humans.
La comissió de valoració ha d'escollir un dels seus membres perquè actuï com a
secretari/ària.
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Pot assistir a les reunions de la comissió de valoració com a observadora, amb veu
però sense vot, una persona representant de cadascuna de les organitzacions
sindicals amb representació al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra.
5.2 L’abstenció i la recusació dels membres de la comissió de valoració s’han d’ajustar
al que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.3 La comissió de valoració no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència, com a
mínim, de cinc dels seus membres.
5.4 La comissió de valoració té atribuïdes, entre d’altres, les funcions d’aprovar els
criteris tècnics per valorar la fase de concurs, la fase d’oposició, el curs
d’especialització i la fase de pràctiques d’aquest concurs oposició.
5.5 La comissió de valoració, pot disposar, si ho creu convenient, la incorporació de
persones assessores especialistes per tal que en la funció de col·laboradores, realitzin
les proves.
Per a l’execució de les proves que hagin de realitzar les persones assessores
especialistes només cal la presència, a la seu del lloc de realització de les proves, d’un
membre de la comissió de valoració, designat prèviament per aquesta, per assegurarne la correcta realització, i traslladar a la comissió de valoració els resultats de les
proves.
5.6 Els membres de la comissió de valoració tenen dret a percebre les assistències
que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei.
5.7 Amb caràcter general, les actuacions de la comissió de valoració que requereixin
notificació a les persones participants es faran públiques als llocs establerts a la base
4.2.3. Amb aquesta publicació es considera realitzada la notificació oportuna a les
persones participants i s’inicien els terminis a l’efecte de possibles recursos. Així
mateix, per tal de facilitar la màxima divulgació, però sense que es pugui tenir en
consideració a l’efecte del còmput dels terminis, es pot consultar la informació
publicada per la comissió de valoració a la intranet de la Direcció General de la Policia.
No obstant això, l’única informació vàlida és l’exposada als llocs oficials indicats a la
base 4.2.3.
5.8 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, la comissió té la seu a la Direcció
General de la Policia (travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona), la qual
presta el suport material i tècnic necessari per a la seva actuació.
—6 Concurs oposició
El concurs oposició consta de la fase de concurs, la fase d’oposició, el curs
d’especialització i la fase de pràctiques.
6.1 Fase de concurs.
Els mèrits es valoren amb referència a l’últim dia del termini de participació.
La valoració dels mèrits es realitza mitjançant les dades que consten a l’expedient
personal actualitzat d’acord amb el que disposa la base 4.1.1.
En aquesta fase els mèrits es valoren fins a 30 punts com a màxim, sens perjudici del
que estableix la base 6.1.2, segons els criteris i els barems següents:
6.1.1 Mèrits genèrics.
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6.1.1.1 Grau personal.
El grau personal consolidat respecte a la categoria objecte de concurs es valora amb 2
punts.
6.1.1.2 Treball desenvolupat en el cos de Mossos d’Esquadra.
La valoració del treball desenvolupat en el cos de Mossos d’Esquadra s’obté del Pla
general d’avaluació, mòdul rendiment dels recursos humans (PGA-07), d’acord amb el
que preveu l’Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s’aprova el Pla general
d’avaluació del cos de Mossos d’Esquadra (DOGC núm. 2520, de 18.11.1997). Es
valora fins a 2 punts com a màxim. La valoració s’extreu de la puntuació del PGA-07
dels tres darrers anys de què disposa l’Administració. Se sumen les puntuacions de
cadascun d’aquests anys i es divideix el resultat pel nombre d’anys valorats. En el cas
que per qualsevol motiu la persona participant no hagi estat valorada en cap dels tres
darrers anys de què disposa l’Administració, la puntuació corresponent serà de 0
punts.
Els/les representants sindicals del cos de Mossos d’Esquadra han de ser valorats per
aquest mèrit d’acord amb els criteris que estableixi la comissió de valoració.
6.1.1.3 Experiència professional en el cos de Mossos d’Esquadra.
La valoració de l’experiència professional en el cos de Mossos d’Esquadra s’obté del
fet d’haver ocupat o d’ocupar llocs de treball de les especialitats que s’indiquen a
continuació per adscripció provisional, definitiva o comissió de serveis. Es valora fins a
9 punts com a màxim d’acord amb el barem següent:
Per accedir a llocs de treball d’investigació bàsica es valora el temps treballat:
En l’especialitat d’investigació bàsica: 0,50 punts per trimestre complet, fins a un
màxim de 9 punts.
En les especialitats d’investigació avançada, seguiments i vigilàncies, investigació
interna, mitjans tècnics, informació, anàlisi i policia científica avançada: 0,10 punts per
trimestre complet, fins a 9 punts com a màxim.
Per accedir a llocs de treball de l’especialitat d’investigació avançada, es valora el
temps treballat:
En l’especialitat d’investigació avançada: 0,50 punts per trimestre complet, fins a 9
punts com a màxim.
En l’especialitat d’investigació bàsica: 0,25 punts per trimestre complet, fins a 9 punts
com a màxim.
En les especialitats de seguiments i vigilàncies, investigació interna, mitjans tècnics,
informació, anàlisi i policia científica avançada: 0,15 punts per trimestre complet, fins a
9 punts com a màxim.
Per accedir a llocs de treball de l’especialitat de policia científica avançada, es valora
el temps treballat:
En l’especialitat de policia científica avançada: 0,50 punts per trimestre complet, fins a
9 punts com a màxim.
En l’especialitat d’investigació bàsica: 0,25 punts per trimestre complet, fins a 9 punts
com a màxim.
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En les especialitats d’investigació avançada, seguiments i vigilàncies, investigació
interna, mitjans tècnics, informació i anàlisi: 0,15 punts per trimestre complet, fins a 9
punts com a màxim.
Es comptabilitza el temps treballat a partir del nomenament com a funcionari/ària de
carrera.
6.1.1.4 Cursos de formació i perfeccionament.
La valoració de cursos de formació i perfeccionament s’obté per haver superat cursos
de formació i perfeccionament directament relacionats amb les funcions pròpies de la
família professional d’investigació, d’una durada igual o superior a 20 hores, sempre
que s’hagi emès el diploma o certificat d’aprofitament corresponent. Es valora fins a 3
punts com a màxim.
Els cursos s’han d’acreditar d’acord amb el que estableix la Instrucció 8/2011, de 10 de
maig, del director general de la Policia, per la qual es regula la tramitació de la
presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels/per les agents del
cos de Mossos d’Esquadra, i meriten sempre que la data d’expedició no sigui posterior
a l’últim dia del termini de participació.
No es valoren els cursos que formen part dels processos selectius d’accés a les
categories i a les especialitats del cos de Mossos d’Esquadra ni els considerats com a
requisit per accedir a aquestes categories i especialitats.
6.1.1.5 Antiguitat en cossos policials.
L’antiguitat en cossos policials es valora a raó de 0,30 punts per any complet de servei
en cossos policials, fins a 6 punts com a màxim, sempre que hagi estat prèviament
reconeguda per l’òrgan competent del Departament d’Interior. No es tenen en compte
els períodes inferiors a un any ni els serveis prestats simultàniament. Tampoc no es
computa l’any d’antiguitat mínima establert com a requisit en la base 3.1.c) d’aquest
concurs oposició.
6.1.1.6 Coneixements de llengua catalana.
Els coneixements de llengua catalana es valoren fins a 2 punts com a màxim segons
el barem següent:
a) Els certificats acreditatius del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció
General de Política Lingüística, d’acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7
de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 1 punt.
b) Els certificats acreditatius del nivell superior de català (C2) de la Direcció General de
Política Lingüística, d’acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7 de gener, pel
qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 2 punts.
Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen, d’acord amb l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificada per
l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).
Els certificats s’han d’acreditar d’acord amb el que estableix la Instrucció 8/2011, de 10
de maig, del director general de la Policia, per la qual es regula la tramitació de la
presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels/per les agents del
9
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cos de Mossos d’Esquadra, i meriten sempre que la data d’expedició no sigui posterior
a l’últim dia del termini de participació.
6.1.1.7 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques rellevants per als llocs de treball que cal proveir es
valoren fins a 3 punts com a màxim, segons el barem següent:
La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup A
(grup A, subgrup A1, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic) es valora amb 3 punts cadascuna.
La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup B
(grup A, subgrup A2, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic) es valora amb 2 punts cadascuna.
La possessió de titulacions acadèmiques exigides per accedir a cossos del grup C
(grup C, subgrup C1, d’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic) es valora amb 1 punt cadascuna.
No es valoren els estudis equivalents a les titulacions acadèmiques exigides per
accedir a un determinat grup de l’Administració.
No es valoren les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per
assolir-ne altres de nivell superior o viceversa que s’al·leguin com a mèrit.
No es valoren les titulacions acadèmiques que s’exigeixin com a requisit indispensable
per participar en les convocatòries o per a l’accés a les escales i categories
corresponents als llocs de treball objecte de provisió.
Les titulacions s’han d’acreditar d’acord amb el que estableix la Instrucció 8/2011, de
10 de maig, del director general de la Policia, per la qual es regula la tramitació de la
presentació de títols i certificats de cursos de formació realitzats pels/per les agents del
cos de Mossos d’Esquadra, i meriten sempre que la data d’expedició no sigui posterior
a l’últim dia del termini de participació.
6.1.1.8 Recompenses i distincions del cos de Mossos d’Esquadra.
Les recompenses i distincions rebudes per serveis policials en el cos de Mossos
d’Esquadra, previstes en el Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels
uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació
del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, modificat pel Decret
257/1999 de 6 de setembre, es valoren fins a 3 punts com a màxim segons el barem
següent:
Medalles: es valoren amb 1,5 punts cadascuna.
Felicitacions públiques individuals: es valoren amb 0,5 punts cadascuna.
Felicitacions públiques col·lectives atorgades de forma nominal: es valoren amb 0,25
punts cadascuna.
6.1.2 Altres mèrits
6.1.2.1 Coneixements de llengua aranesa.
Els certificats acreditatius de coneixements de llengua aranesa expedits pel Conselh
Generau d’Aran o equivalents es valoren fins a 1,5 punts com a màxim.
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6.1.2.2 Destinació prèvia del/de la cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de
parella.
La destinació prèvia del/de la cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de
parella, si també treballa a l’Administració pública i a la mateixa comarca on hi hagi el
lloc o els llocs de treball sol·licitats, sempre que la persona participant no tingui un lloc
de treball definitiu assignat a la localitat a la qual opti, es valora amb la mateixa
puntuació que en aquest concurs s’atorga a les persones participants pel mèrit de
l’antiguitat en cossos policials.
Per acreditar aquest mèrit s’han de presentar els documents que estableix la base
4.1.1.
6.2 Fase d’oposició.
La fase d’oposició consta de dues proves obligatòries de caràcter selectiu i eliminatori.
6.2.1 Primera: prova de coneixements: consisteix en la realització d’un qüestionari
tipus test sobre els temaris que figuren a l’annex 3, amb el benentès que cal fer un
qüestionari diferent per a cada especialitat en la qual se sol·liciti participar. La prova es
valora de 0 a 15 punts. Per superar aquesta prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima
de 7,5 punts. La durada de la prova la determina la comissió de valoració i no pot ser
superior a 1 hora.
6.2.2 Segona: prova psicotècnica. Consisteix en la realització de tests psicotècnics i
d’una entrevista orientats a avaluar l’adequació de les característiques de la persona
participant en relació amb les funcions atribuïdes a l’especialitat d’investigació bàsica,
a l’especialitat d’investigació avançada o a l’especialitat de policia científica avançada.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la
qualificació d’apte.
6.2.4 Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de
treball de l’especialitat d’investigació bàsica proveït, en el seu moment, mitjançant
concurs oposició, queden exemptes de realitzar la fase d’oposició en cas d’optar a
llocs de treball de l’especialitat d’investigació bàsica.
Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball
de l’especialitat d’investigació avançada proveït, en el seu moment, mitjançant concurs
oposició, queden exemptes de realitzar la fase d’oposició en cas d’optar a llocs de
treball de l’especialitat d’investigació avançada.
Les persones participants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu un lloc de treball
de l’especialitat de policia científica avançada proveït, en el seu moment, mitjançant
concurs oposició, queden exemptes de realitzar la fase d’oposició en cas d’optar a
llocs de treball de l’especialitat de policia científica avançada.
6.3 Assignació provisional.
6.3.1. Per tal de convocar al curs d’especialització les persones participants que
tinguin opció a obtenir un lloc de treball dels sol·licitats en alguna de les especialitats
d’aquest concurs oposició, es farà una assignació provisional per a cada especialitat
dels llocs de treball oferts i dels llocs de treball de l’annex 2 que quedin vacants per la
mateixa dinàmica del procés d’assignació provisional.
Les assignacions s’inicien en primer lloc per l’especialitat de policia científica
avançada, després per l’especialitat d’investigació avançada i per últim l’especialitat
d’investigació bàsica. En cas d’haver participat en més d’una especialitat, un cop
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assignat un lloc de treball a una persona participant en una especialitat, aquesta queda
exclosa de l’altra especialitat en la qual havia sol·licitat participar.
a) En primer lloc, es fa una assignació provisional a les persones participants que
estiguin exemptes de la realització de la fase d’oposició, d’acord amb la puntuació
obtinguda en la fase de concurs i l’ordre de preferència manifestat per la persona
participant en el full de llocs de treball esmentat a la base 4.1.2.
Els empats en la puntuació en la fase de concurs s’han de dirimir d’acord amb la
puntuació atorgada als mèrits enunciats en la base 6.1.1 i segons l’ordre expressat; si
persisteix l’empat es resoldrà, primer, segons la data d’ingrés com a funcionari/ària de
carrera en la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra, i finalment, pel
número d’ordre obtingut en el procés selectiu d’accés a la categoria de mosso/a.
b) En segon lloc, l’assignació provisional dels llocs de treball que restin per proveir es
determina ordenant les persones participants no incloses en l’apartat a) segons la
puntuació obtinguda en la suma de la fase de concurs i la fase d’oposició, d’acord amb
l’ordre de preferència manifestat per la persona participant en el full de llocs de treball
esmentat a la base 4.1.2.
En el cas d’empat en el conjunt del concurs oposició es resoldrà, en primer lloc, en
funció de la puntuació més alta obtinguda en la fase d’oposició; a continuació, per la
puntuació més alta obtinguda en la fase de concurs; en tercer lloc, per la data d’ingrés
com a funcionari/ària de carrera en la categoria de mosso/a del cos de Mossos
d’Esquadra i, finalment, pel número d’ordre obtingut en el procés selectiu per ingressar
en la categoria de mosso/a.
6.3.2. La comissió de valoració, un cop realitzada l’assignació provisional, farà pública,
d’acord amb el que estableix la base 5.7, una llista on s’indicaran les persones
participants que assoleixen un lloc de treball i les que queden excloses del concurs
oposició perquè no assoleixen cap dels llocs de treball que havien sol·licitat en el full
de llocs de treball.
6.4 Curs d’especialització.
Es convoquen per a la realització del curs d’especialització, previst per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, les persones participants que hagin obtingut un lloc
de treball en l’assignació provisional.
Queden exemptes de realitzar el curs d’especialització que els correspongui les
persones participants que acreditin, mitjançant la corresponent certificació, haver-ne
superat amb anterioritat un d’igual o similar contingut, impartit, convalidat o homologat
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Les participants que estiguin embarassades i les que no hagin complert 16 setmanes
des del naixement del seu fill poden sol·licitar a la comissió de valoració l’ajornament
de la realització del curs d’especialització fins a la realització del següent curs
d’especialització.
Les persones participants gaudeixen de llicència per estudis des de l’inici del curs
d’especialització fins a la seva finalització.
La realització del curs d’especialització no dóna dret a percebre cap tipus
d’indemnització per raó del servei.
El director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d’informar a la comissió
de valoració de les persones participants que perdin definitivament la condició
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d’alumne de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 8.1 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
règim intern de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i la comissió de valoració
les declararà excloses del concurs oposició.
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant l’avaluació de l’aprofitament
global del curs d’especialització, acreditarà l’aptitud o no aptitud de les persones
participants, i sotmetrà a la comissió de valoració les seves avaluacions.
La qualificació del curs d’especialització és d’apte o no apte. Per superar-lo les
persones participants han d’obtenir la qualificació d’apte.
6.5 Fase de pràctiques.
Es convoquen per a la realització de la fase de pràctiques les persones participants
que hagin superat el curs d’especialització o n’hagin quedat exemptes.
La durada de la fase de pràctiques per a l’especialitat d’investigació bàsica és d’un
màxim de 3 mesos amb una presència mínima real de servei de 300 hores, per a
l’especialitat d’investigació avançada és d’un màxim de 6 mesos amb una presència
mínima real de servei de 600 hores i per a l’especialitat de policia científica avançada
és d’un màxim de 6 mesos amb una presència mínima real de servei de 600 hores.
Les persones participants seran adscrites, de forma provisional o en comissió de
serveis, als llocs de treball que hagin obtingut en l’assignació provisional, descrita a la
base 6.3 d’aquesta Resolució.
Queden exemptes de la realització de la fase de pràctiques les persones participants
que estiguin exemptes de la realització de la fase d’oposició.
La qualificació d’aquesta fase és d’apte/a o no apte/a, d’acord amb els criteris de
valoració aprovats per la comissió de valoració. Per superar-la cal obtenir la
qualificació d’apte/a.
—7 Desenvolupament del concurs oposició
7.1 La comissió de valoració farà públiques, d’acord amb el que estableix la base 5.7,
la llista provisional de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels
motius d’exclusió, i la llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les
persones participants un cop transcorreguts els terminis previstos de participació i de
presentació de renúncies. Les persones participants disposen de 10 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquestes llistes provisionals, per
formular les al·legacions que considerin pertinents. Transcorregut aquest termini, la
comissió de valoració estimarà o desestimarà les al·legacions presentades amb la
publicació de la llista definitiva de persones participants admeses i excloses, amb
indicació dels motius d’exclusió, i la llista definitiva de la preferència dels llocs de
treball de les persones admeses.
7.2 La comissió de valoració pot convocar personalment les persones participants per
tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la
documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient.
7.3 Si la comissió de valoració té coneixement que alguna de les persones participants
no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquest concurs oposició, en pot
acordar l’exclusió en qualsevol moment, amb l’audiència prèvia de la persona
participant.
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7.4 La comissió de valoració farà pública, d’acord amb el que estableix la base 5.7, la
llista provisional de valoració de la fase de concurs. Les persones participants poden
formular les al·legacions que considerin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la data de publicació de la llista. Transcorregut aquest termini,
la comissió de valoració estimarà o desestimarà les al·legacions presentades amb la
publicació de la llista definitiva de valoració de la fase de concurs.
7.5 La comissió de valoració convocarà les persones participants a la realització de les
proves de la fase d’oposició, el curs d’especialització i la fase de pràctiques, d’acord
amb el que estableix la base 5.7. Les persones participants, que no compareguin en el
lloc, la data i l’hora assenyalats per la comissió de valoració seran excloses del
concurs oposició.
7.6 Les persones participants hauran de comparèixer a les proves de la fase d’oposició
proveïdes de la targeta d’identitat professional, DNI, passaport o permís de conduir. La
comissió de valoració en pot exigir la presentació en qualsevol moment. Les persones
participants que no presentin algun d’aquests documents seran excloses del concurs
oposició.
7.7 Les persones participants que durant el transcurs del concurs oposició realitzin
conductes contràries a la bona fe, orientades a desvirtuar els principis d’equitat i
igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal del concurs
oposició podran ser-ne excloses per la comissió de valoració.
7.8 Finalitzat el concurs oposició, la comissió de valoració, segons l’assignació prevista
a la base 6.3, farà pública, d’acord amb el que estableix la base 5.7, la llista amb les
persones assignades a un lloc de treball i proposarà la resolució del concurs oposició
al secretari general.
—8 Resolució del concurs oposició, cessament i presa de possessió
8.1 Aquest concurs oposició el resol el secretari general del Departament d’Interior en
un termini no superior a 24 mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini
de participació.
La resolució del concurs oposició s’ha de publicar al DOGC, la qual cosa serveix de
notificació a les persones participants d’acord amb el que estableix l’article 59.6.b) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
8.2 El lloc de treball assignat s’ocupa de forma definitiva i és irrenunciable, llevat que
abans que finalitzi el termini de presa de possessió s’esdevingui alguna de les
circumstàncies que figuren a l’article 14.1 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre.
8.3 El lloc de treball assignat té la consideració de voluntari i, en conseqüència, no
dóna dret a indemnització per cap concepte.
8.4 La persona funcionària cessarà en el lloc de treball que ocupi el segon dia hàbil
següent al de la publicació de la resolució d’aquest concurs oposició al DOGC.
8.5 El termini de presa de possessió en el nou lloc de treball és l’endemà del
cessament si el nou lloc de treball assignat no implica canvi de localitat del lloc de
treball de la persona funcionària; com a màxim al tercer dia del cessament si el nou
lloc de treball assignat comporta canvi de localitat dins la regió policial o àrea regional
de trànsit o dins un mateix àmbit territorial, i com a màxim al cinquè dia del cessament
si el nou lloc de treball assignat comporta canvi de localitat a una altra regió policial o
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àrea regional de trànsit o a un altre àmbit territorial, d’acord amb l’article 15.2 del
Decret 401/2006, de 24 d’octubre.
Si la resolució del concurs oposició comporta reingrés al servei actiu, el termini de
presa de possessió serà, com a màxim, de tres dies a comptar de l’endemà de la
publicació de la resolució d’aquest concurs oposició al DOGC.
8.6 El director general de la Policia pot prorrogar el termini de cessament fins a tres
mesos com a màxim, sempre que sigui indispensable per necessitats del servei.
Així mateix, el director general de la Policia pot concedir una pròrroga d’incorporació al
nou lloc de treball de fins a 20 dies hàbils si la presa de possessió implica canvi de
localitat de destinació i la persona participant ho sol·licita per raons justificades.
8.7 Les diligències de cessament i de presa de possessió de les persones funcionàries
que accedeixin a un nou lloc de treball s’han d’inscriure en el Registre general de
personal de la Generalitat.
8.8 A l’efecte del còmput de terminis, es consideren la mateixa localitat els municipis
els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de continuïtat, per raons
urbanístiques o similars, i que disposin de serveis de transport urbà col·lectiu comuns.
—9 Règim de recursos
9.1 Contra les resolucions definitives del secretari general del Departament d’Interior,
les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant el
secretari general del Departament d’Interior, d’acord amb l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el jutjat contenciós
administratiu que correspongui d’acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 14 de
la Llei esmentada.
9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la comissió de valoració,
si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinen la impossibilitat de continuar el concurs oposició o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o
notificació, recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior,
d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, esmentada.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Annex 2
Llocs de treball
1. Especialitat d’investigació bàsica, nivell 2.
ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial;
D=nombre de llocs de treball; FE=formació específica.
Formació específica 274=coneixements i/o experiència en investigació bàsica.
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Permanència mínima: 1 any d’acord amb 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.
1.1 Llocs de treball oferts.
Nom del lloc
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació del
Transport Metropolità
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Aeroportuària
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació

ND C. esp. Localitat
14 17948,76 Arenys de Mar
14 17948,76 Badalona
14 17948,76 Barcelona

H
E
E
E

D
2
1
10

FE
274
274
274

14
14
14
14
14

17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76

Barcelona
Berga
Blanes
Cerdanyola del Vallès
Cervera

E
E
E
E
E

4
1
1
2
1

274
274
274
274
274

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76

el Prat de Llobregat
el Vendrell
Figueres
Gandesa
Girona
Granollers
Igualada
la Bisbal d'Empordà
l'Hospitalet de Llobregat
Manresa
Martorell
Mataró
Mollet del Vallès
Premià de Mar
Puigcerdà
Reus
Roses
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Santa Coloma de Farners
Tarragona
Terrassa
Valls
Vielha e Mijaran
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4
2
1
2
1
3
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2
2
4
1
1
2
5
4
2
2
1
2

274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274

1.2 Llocs de treball a resultes.

16

INVESTIGACIÓ mosso (AGP/100/14)

Nom del lloc
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació Ciutat
Vella
Unitat d’Investigació
Eixample
Unitat d’Investigació
Gràcia
Unitat d’Investigació
Horta-Guinardó
Unitat d’Investigació Les
Corts
Unitat d’Investigació Nou
Barris
Unitat d’Investigació
Relacions amb
l’Administració de Justícia
Unitat d’Investigació Sant
Andreu
Unitat d’Investigació Sant
Martí
Unitat d’Investigació
Sants-Montjuïc
Unitat d’Investigació
Sarrià-Sant Gervasi
Unitat de Menors
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació
Unitat d’Investigació

ND C. esp. Localitat
14 17948,76 Amposta
14 17948,76 Balaguer
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76 Barcelona

E 274

17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76
17948,76

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Barcelona
Cornellà de Llobregat
el Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
la Seu d'Urgell
Lleida
Olot
Ripoll
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Solsona
Tortosa
Tremp
Vic

2. Especialitat d’investigació avançada, nivell 3.
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ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial;
D=nombre de llocs de treball; FE=formació específica.
Formació específica 491=coneixements i/o experiència en investigació avançada.
Permanència mínima: 1 any d’acord amb 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.
2.1. Llocs de treball oferts.
Nom del lloc
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació
Unitat Territorial d’Investigació

ND
14
14
14
14
14
14
14
14

C. esp.
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72

Localitat
Barcelona
Girona
la Seu d'Urgell
Lleida
Manresa
Sant Feliu de Llobregat
Tarragona
Tortosa

H
E
E
E
E
E
E
E
E

D
6
1
3
1
1
3
1
1

FE
491
491
491
491
491
491
491
491

2.2. Llocs de treball a resultes
Nom del lloc
Unitat Territorial d’Investigació

ND C. esp. Localitat
14 19209,72 Granollers

H FE
E 491

3. Especialitat de policia científica avançada, nivell 3.
ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic; H=horari; E=especial;
D=nombre de llocs de treball; FE=formació específica.
Formació específica 282=coneixements i/o experiència en policia científica avançada.
Permanència mínima: 1 any d’acord amb 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.
3.1. Llocs de treball oferts.
Nom del lloc
Unitat Territorial de Policia Científica
Unitat Territorial de Policia Científica
Divisió de Policia Científica
Unitat Territorial de Policia Científica
Unitat Territorial de Policia Científica

ND
14
14
14
14
14

C. esp.
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72

Localitat
Barcelona
Granollers
Sabadell
Tarragona
Tortosa

H
E
E
E
E
E

D
1
2
10
1
3

FE
282
282
282
282
282

3.2. Llocs de treball a resultes
Nom del lloc
ND C. esp.
Localitat
Unitat Territorial de Policia Científica 14 19209,72 Girona
Unitat Territorial de Policia Científica 14 19209,72 la Seu d'Urgell
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Unitat Territorial de Policia Científica
Unitat Territorial de Policia Científica
Àrea Central de Criminalística
Àrea Central d'Identificació
Unitat Territorial de Policia Científica

14
14
14
14
14

19209,72
19209,72
19209,72
19209,72
19209,72

Lleida
Manresa
Sabadell
Sabadell
Sant Feliu de Llobregat

E
E
E
E
E

282
282
282
282
282

Annex 3
Temari per a les persones participants que concursin per proveir llocs de treball de
l’especialitat d’investigació bàsica:
1. Normativa bàsica.
1.1 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la
Direcció General de la Policia, especial referència a les responsabilitats, els òrgans en
els quals s’estructuren i les funcions de les unitats següents:
Comissaria General d'Investigació Criminal.
Comissaria Superior de Coordinació Territorial.
Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven 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.
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, aprovat per l’Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre.
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció per a la
incorporació i aplicació del Codi Europeu d'Ètica de la Policia en relació amb l'actuació
i la intervenció de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
2. Normativa reguladora
2.1 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
2.2 La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la GeneralitatMossos d'Esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació
de la policia judicial, modificat pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener.
2.3 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen
dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció
General de la Policia del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació:
Annex II.
2.4 Instrucció núm. 1/2008 sobre la direcció pel Ministeri Fiscal de les actuacions de la
policia judicial.
2.5 Instrucció 3/2009, sobre el control de la forma en què ha de practicar-se la
detenció, de 23 de desembre de 2009, del fiscal general de l'Estat.
2.6 Circular 3/2009, sobre protecció de menors víctimes i testimonis, de 10 de
novembre de 2009, del fiscal general de l'Estat: conclusions.
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2.7 Reial decret 32/2009, de 16 de gener, pel qual s'aprova el protocol nacional
d'actuació medicoforense i de policia científica en successos amb víctimes múltiples.
2.8 Decisió 2009/905/JAI del Consell de 30 de Novembre de 2009 sobre l’acreditació
de prestadors de serveis forenses que porten a terme activitats de laboratori.
3. El procés penal.
3.1 Llei d’enjudiciament criminal.
LLIBRE I. Disposicions generals.
Títol II. De la competència dels jutges i els tribunals en matèria criminal.
Capítol I. De les regles per les quals se’n determina la competència (art. 8 al 18)
Capítol II. De les qüestions de competència entre els jutges i els tribunals ordinaris (art.
19 al 45)
Títol IV. De les persones a qui correspon l’exercici de les accions que neixen dels
delictes i les faltes (art. 100 al 117)
LLIBRE II. Del sumari.
Títol I. De la denúncia (art. 259 al 269)
Títol II. De la querella (art. 270 al 281)
Títol III. De la policia judicial (art. 282 al 298)
Títol V. De la comprovació del delicte i l’esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular (art. 326 al 333)
Capítol III. De la identitat del delinqüent i de les seves circumstàncies personals (art.
368 al 384 bis)
Capítol IV. De les declaracions dels processats (art. 385 al 409)
Capítol V. De les declaracions dels testimonis (art. 410 al 450)
Capítol VII. De l’informe pericial (art. 456 al 485)
Títol VI. De la citació, de la detenció i de la presó provisional.
Capítol I. De la citació (art. 486 al 488)
Capítol II. De la detenció (art. 489 al 501)
Capítol IV. De l’exercici del dret de defensa, de l’assistència de l’advocat i del
tractament dels detinguts i els presos (art. 520 al 527)
LLIBRE IV. Dels procediments especials.
Títol II. Del procediment abreujat.
Capítol I. Disposicions generals (art. 757 al 768)
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial i del Ministeri Fiscal (art. 769 al 773)
Capítol III. De les diligències prèvies (art. 774 al 779)
Capítol IV. De la preparació del judici oral (art. 780 al 784)
Capítol V. Del judici oral i de la sentència (art. 785 al 789)
Títol III. Del procediment per a l’enjudiciament ràpid de determinats delictes.
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Capítol I. Àmbit d’aplicació (art. 795)
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial (art. 796)
Capítol III. De les diligències urgents davant el jutjat de guàrdia (art. 797 al 799)
Títol VI. Del procediment per a l’extradició (art. 824 al 833)
LLIBRE VI. Del procediment per al judici sobre faltes (art. 962 al 982)
3.2 Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.
3.3 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'Ordre de protecció a les víctimes de
violència domèstica.
3.4 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere: títols III, IV i V.
3.5 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.
3.6 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors:
capítol I, capítol II i disposició addicional única.
3.7 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.
3.8 Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000,
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social: articles 31 bis, 59 i 59 bis.
4. El Codi penal.
Llibre II.
Títol I. De l'homicidi i les seves formes.
Títol III. De les lesions.
Títol VI. Delictes contra la llibertat.
Capítol I. De les detencions il·legals i dels segrests.
Títol VII. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Títol VII bis. Del tràfic d’éssers humans.
Títol VIII. Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.
Títol XI. Delictes contra l'honor.
Títol XII. Delictes contra les relacions familiars.
Capítol III. Dels delictes contra els drets i deures familiars.
Secció 3a. De l'abandó de família, menors o incapaços.
Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.
Capítol I. Dels furts.
Capítol II. Dels robatoris.
Capítol IV. Del robatori i furt d'ús de vehicles.
Capítol VI. De les defraudacions.
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Secció 1a De les estafes.
Secció 2a De l'apropiació indeguda.
Capítol IX. Dels danys.
Capítol XI. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als
consumidors.
Secció 1a. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual.
Secció 2a. Dels delictes relatius a la propietat industrial.
Títol XVI. Dels delictes relatius a l'ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del
patrimoni històric i del medi ambient.
Capítol II. Dels delictes sobre el patrimoni històric.
Capítol III. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
Capítol IV. Dels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna.
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
Capítol II. Dels incendis.
Secció 2a. Dels incendis forestals.
Capítol III. Dels delictes contra la salut pública.
Títol XVIII. De les falsedats.
Títol XIX. Delictes contra l'Administració pública.
Títol XX. Delictes contra l'Administració de justícia.
Títol XXI. Delictes contra la Constitució.
Capítol IV. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats
públiques.
Secció 1a. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques
garantits per la Constitució.
Capítol V. Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties
constitucionals.
Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic.
Capítol II. Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i
de la resistència i desobediència.
Capítol III. Dels desordres públics.
Capítol VI. De les organitzacions i grups criminals.
Capítol VII. De les organitzacions i grups terroristes i dels delictes de terrorisme.
5. Lofoscòpia.
5.1 Lofoscòpia: definició, classificació.
5.2 Dactiloscòpia: concepte.
5.3 Dactilograma: concepte i classes.
5.4 Fitxes i decadactilars, obtenció, dades contingudes.
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5.5 La necroidentificació lofoscòpica.
6. La inspecció ocular tecnicopolicial.
6.1 La inspecció ocular tecnicopolicial: origen, objecte, definició i finalitat.
6.2 Actuacions genèriques en les IOTP i específiques segons el tipus de
delicte:robatoris amb força en immoble, robatoris amb força en vehicles, en la
localització d’un cadàver.
6.3 L’acta d’inspecció ocular: estructura i contingut, aspectes legals.
7. Empremtes lofoscòpiques latents en el lloc dels fets.
7.1 Classes: latents i visibles.
7.2 Condicions que han de reunir els suports per reproduir i conservar aquesta classe
d’empremtes.
7.3 Acotaments i protecció d’empremtes.
8. Revelat d’empremtes lofoscòpiques latents.
8.1 Reactius adequats, classes.
8.2 Reveladors físiqcs o mecànics.
9. Audiovisuals: fotografia policial i aplicació de vídeo.
9.1 Ressenya fotogràfica de detinguts i de cadàvers.
9.2 La fotografia en la IOTP:classes de fotografies en el lloc dels fets, el testimoni
mètric i la seva importància i utilitat.
10. Procediments operatius.
PRO 001 El procés de la detenció.
PRO 002 Desencadenants de la detenció.
PRO 003 Pràctica material de la detenció.
PRO 007 Instrucció d’atestats amb persones detingudes.
PRO 008 Supòsits especials de detenció.
11. Els procediments normalitzats de treball (PNT)
11.1 Àmbit investigació criminal:
PNT 502/03/14, Actuació en matèria de falsificació de moneda i mitjans de pagament.
11.2 Àmbit atestats.
PNT 601/04/14, Estructura i format de l’atestat policial.
11.3 Àmbit de científica:
PNT 502/03/14, Actuació en matèria de falsificació de moneda i mitjans de pagament.
PNT 505/04/10, Inspecció ocular tecnicopolicial.
PNT 506/02/04, Presa de mostres de trets.
PNT 507/02/05, Informes pericials d’armes blanques, contundents, pneumàtiques,
simulades, esprais i objectes contundents.
PNT 508/02/04, Requeriments de serveis a la divisió de policia científica.
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PNT 510/02/10, Necroressenya d’identificació policial.
PNT 511/02/10, Recollida i tramesa de mostres biològiques per a l’anàlisi d’ADN.
PNT 512/02/04, Sol·licituds d’informes de documentoscòpia: Falsedat documental,
grafística i de marques i patents.
PNT 513/03/14, Trobada de cadàvers.
Temari per a les persones participants que concursin per proveir llocs de treball de
l’especialitat d’investigació avançada
1. Normativa bàsica.
1.1 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la
Direcció General de la Policia, especial referència a les responsabilitats, els òrgans en
els quals s’estructuren i les funcions de les unitats següents:
Comissaria General d'Investigació Criminal
Comissaria Superior de Coordinació Territorial
Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven 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.
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, aprovat per l’Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre.
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció per a la
incorporació i aplicació del Codi Europeu d'Ètica de la Policia en relació amb l'actuació
i la intervenció de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
2. Normativa reguladora.
2.1 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
2.2 La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitatmossos d'esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació
de la policia judicial, modificat pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener.
2.3 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen
dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció
General de la Policia del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació:
Annex II.
2.4 Instrucció núm. 1/2008 sobre la direcció pel Ministeri Fiscal de les actuacions de la
policia judicial.
2.5 Instrucció 3/2009, sobre el control de la manera en què ha de practicar-se la
detenció, de 23 de desembre de 2009, del fiscal general de l'Estat.
2.6 Circular 3/2009, sobre protecció de menors víctimes i testimonis, de 10 de
novembre de 2009, del fiscal general de l'Estat: Conclusions.
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2.7 Llei orgànica 13/2007, de 19 de novembre, per a la persecució extraterritorial del
tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones.
2.8 Reial decret 32/2009, de 16 de gener, pel qual s'aprova el protocol nacional
d'actuació medicoforense i de policia científica en successos amb víctimes múltiples.
2.9 Instrucció 2/2011, sobre el fiscal de la sala de criminalitat informàtica i les seccions
de criminalitat informàtica de les fiscalies. II. L’especialització en matèria de criminalitat
informàtica. (2. Marc competencial.)
3. El procés penal.
3.1 Llei d’enjudiciament criminal.
LLIBRE I. Disposicions generals.
Títol II. De la competència dels jutges i els tribunals en matèria criminal.
Capítol I. De les regles per les quals se’n determina la competència (art. 8 al 18)
Capítol II. De les qüestions de competència entre els jutges i els tribunals ordinaris (art.
19 al 45)
Títol IV. De les persones a qui correspon l’exercici de les accions que neixen dels
delictes i les faltes (art. 100 al 117)
LLIBRE II. Del sumari.
Títol I. De la denúncia (art. 259 al 269)
Títol II. De la querella (art. 270 al 281)
Títol III. De la policia judicial (art. 282 al 298)
Títol IV. De la instrucció.
Capítol I. Del sumari i de les autoritats competents per instruir-lo (art. 299 al 305)
Capítol II. De la formació del sumari (art. 306 al 325)
Títol V. De la comprovació del delicte i l’esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular (art. 326 al 333)
Capítol II. Del cos del delicte (art. 334 al 367)
Capítol II bis. De la destrucció i la realització anticipada dels efectes judicials (art. 367
bis al 367 sexies)
Capítol III. De la identitat del delinqüent i de les seves circumstàncies personals (art.
368 al 384 bis)
Capítol IV. De les declaracions dels processats (art. 385 al 409)
Capítol V. De les declaracions dels testimonis (art. 410 al 450)
Capítol VI. De l’acarament dels testimonis i els processats (art. 451 al 455)
Capítol VII. De l’informe pericial (art. 456 al 485)
Títol VI. De la citació, de la detenció i de la presó provisional.
Capítol I. De la citació (art. 486 al 488)
Capítol II. De la detenció (art. 489 al 501)
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Capítol IV. De l’exercici del dret de defensa, de l’assistència de l’advocat i del
tractament dels detinguts i els presos (art. 520 al 527)
LLIBRE IV. Dels procediments especials.
Títol II. Del procediment abreujat.
Capítol I. Disposicions generals (art. 757 al 768)
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial i del Ministeri Fiscal (art. 769 al 773)
Capítol III. De les diligències prèvies (art. 774 al 779)
Capítol IV. De la preparació del judici oral (art. 780 al 784)
Capítol V. Del judici oral i de la sentència (art. 785 al 789)
Capítol VI. De la impugnació de la sentència (art. 790 al 793)
Capítol VII. De l’execució de sentències (art. 794)
Títol III. Del procediment per a l’enjudiciament ràpid de determinats delictes.
Capítol I. Àmbit d’aplicació (art. 795)
Capítol II. De les actuacions de la policia judicial (art. 796)
Capítol III. De les diligències urgents davant el jutjat de guàrdia (art. 797 al 799)
Capítol IV. De la preparació del judici oral (art. 800 i 801)
Capítol V. Del judici oral i de la sentència (art. 802)
Capítol VI. De la impugnació de la sentència (art. 803)
Títol VI. Del procediment per a l’extradició (art. 824 al 833)
LLIBRE VI. Del procediment per al judici sobre faltes (art. 962 al 982)
3.2 Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.
3.3 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'Ordre de protecció a les víctimes de la
violència domèstica.
3.4 Llei orgànica 19/1994, de 23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en
causes criminals.
3.5 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.
3.6 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors:
capítol I i capítol II i disposició addicional única.
3.7 Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.
3.8 Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000,
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social: articles 31 bis, 59 i 59 bis.
3.9 Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les
comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.
4. El Codi penal.
4.1 Llibre I.
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Títol I. De la infracció penal.
Títol II. De les persones criminalment responsables dels delictes i de les faltes.
4.2 Llibre II.
Títol I. De l'homicidi i les seves formes.
Títol III. De les lesions.
Títol VI. Delictes contra la llibertat.
Capítol I. De les detencions il·legals i dels segrests.
Títol VII. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Títol VII bis. Del tràfic d’éssers humans.
Títol VIII. Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.
Títol XI. Delictes contra l'honor.
Títol XII. Delictes contra les relacions familiars.
Capítol III. Dels delictes contra els drets i deures familiars.
Secció 3a. De l'abandó de família, menors o incapaços.
Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.
Capítol I. Dels furts.
Capítol II. Dels robatoris.
Capítol IV. Del robatori i furt d'ús de vehicles.
Capítol VI. De les defraudacions.
Secció 1a. De les estafes.
Secció 2a. De l'apropiació indeguda.
Capítol IX. Dels danys.
Capítol XI. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als
consumidors.
Secció 1a. Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual.
Secció 2a. Dels delictes relatius a la propietat industrial.
Títol XVI. Dels delictes relatius a l'ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del
patrimoni històric i el medi ambient.
Capítol II. Dels delictes sobre el patrimoni històric.
Capítol III. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
Capítol IV. Dels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna.
Títol XVII. Dels delictes contra la seguretat col·lectiva.
Capítol II. Dels incendis.
Secció 2a. Dels incendis forestals.
Capítol III. Dels delictes contra la salut pública.
Títol XVIII. De les falsedats.
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Capítol II. De les falsedats documentals.
Secció 4a. De la falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge.
Capítol lII. Disposicions generals.
Títol XIX. Delictes contra l'Administració pública.
Títol XX. Delictes contra l'Administració de justícia.
Títol XXI. Delictes contra la Constitució.
Capítol IV. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats
públiques.
Secció 1a. Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques
garantits per la Constitució.
Capítol V. Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties
constitucionals.
Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic.
Capítol II. Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i
de la resistència i desobediència.
Capítol III. Dels desordres públics.
Capítol VI. De les organitzacions i grups criminals.
Capítol VII. De les organitzacions i grups terroristes i dels delictes de terrorisme.
5.Policia de seguretat i administrativa.
5.1 Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la
policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
5.2 Instrucció del director general de 19 de novembre de 1997, per la qual es fixen les
directrius que cal seguir en el cos de mossos d'esquadra per sol·licitar autoritzacions
per gravar amb videocàmeres mòbils.
5.3 Instrucció del director general 2/1999, per la qual s'estableixen en l'àmbit del cos
de Mossos d'Esquadra els comandaments competents per demanar autoritzacions
d'enregistrament amb videocàmeres mòbils.
6. Procediments operatius.
PRO 001 El procés de la detenció.
PRO 002 Desencadenants de la detenció.
PRO 003 Pràctica material de la detenció.
PRO 007 Instrucció d’atestats amb persones detingudes.
PRO 008 Supòsits especials de detenció.
7.Els procediments normalitzats de treball (PNT)
7.1 Àmbit investigació criminal:
PNT 502/03/14, Actuacions en matèria de falsificació de moneda i mitjans de
pagament.
7.2 Àmbit atestats:
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PNT 601/04/14, Estructura i format de l’atestat policial.
Temari per a les persones participants que concursin per proveir llocs de treball de
l’especialitat de policia científica avançada
1. Normativa bàsica.
1.1 Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la
Direcció General de la Policia, especial referència a les responsabilitats, els òrgans en
els quals s’estructuren i les funcions de les unitats següents:
- Comissaria General d'Investigació Criminal
- Comissaria Superior de Coordinació Territorial
1.2 Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven 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.
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, aprovat per l’Acord
GOV/166/2006, de 24 d’octubre.
1.3 Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció per a la
incorporació i aplicació del Codi Europeu d'Ètica de la Policia en relació amb l'actuació
i la intervenció de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
2. Normativa reguladora.
2.1 La policia judicial a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
2.2 La policia judicial a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitatmossos d'esquadra. La policia judicial a la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat. El Reial decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació
de la policia judicial, modificat pel Reial decret 54/2002, de 18 de gener.
2.3 Ordre IRP/435/2009, de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen
dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat i per la Direcció
General de la Policia del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació:
Annex II.
2.4 Ordre IRP/372/2007, de 8 d'octubre, de creació del fitxer Sistema d'informació de
la policia de la Generalitat de perfils genètics de mostres biològiques relacionades amb
la investigació criminal (SIP IDENTICRIM).
2.5 Instrucció núm. 1/2008 sobre la direcció pel Ministeri Fiscal de les actuacions de la
Policia Judicial.
2.6 Llei orgànica 10/2007, de 8 d'octubre, reguladora de la base de dades policials
sobre identificadors obtinguts a partir de l'ADN.
2.7 Reial decret 32/2009, de 16 de gener, pel qual s'aprova el protocol nacional
d'actuació medicoforense i de policia científica en successos amb víctimes múltiples.
2.8 Decisió 2009/905/JAI del Consell de 30 de novembre de 2009 sobre l’acreditació
de prestadors de serveis forenses que porten a terme activitats de laboratori.
3 El procés penal.
3.1 Llei d’enjudiciament criminal.
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LLIBRE II. Del sumari.
Títol I. De la denúncia (art. 259 al 269)
Títol II. De la querella (art. 270 al 281)
Títol III. De la policia judicial (art. 282 al 298)
Títol V. De la comprovació del delicte i l’esbrinament del delinqüent.
Capítol I. De la inspecció ocular (art. 326 al 333)
Capítol II. Del cos del delicte (art. 334 al 367)
Capítol VII. De l’informe pericial (art. 456 al 485)
4. Introducció a la criminalística: contingut, definició i objecte.
5. Lofoscòpia.
5.1 Lofoscòpia: definició, classificació.
5.2 Dactiloscòpia: concepte.
5.3 Dactilograma: concepte i classes.
5.4 Quirograma: concepte.
5.5 Crestes papil·lars: definició, morfologia, característiques fonamentals dels dibuixos
de crestes papil·lars, poroscòpia.
5.6 Sistema de crestes: concepte i classes.
5.7 Delta: definició i varietats, punt dèltic, la seva importància en la classificació dels
dactilogrames.
5.8 Nucli: concepte i varietats, punt central, la seva importància.
5.9 Tipus de dactilogrames.
5.10 Concepte de fórmula i subfórmula dactiloscòpica. Número de fórmules
teòricament possibles.
5.11 Fitxes i decadactilars, obtenció, dades contingudes.
5.12 La necroidentificació lofoscòpica
6. La inspecció ocular tecnicopolicial.
6.1 La inspecció ocular tecnicopolicial: origen, objecte, definició i finalitat.
6.2 Ordre que cal observar per tal de practicar la inspecció ocular.
6.3 Actuacions genèriques en les IOTP i específiques segons el tipus de delicte:
robatoris amb força en immobles, robatoris amb força en vehicles, en la localització
d'un cadàver.
6.4 L'acta d'inspecció ocular: estructura i contingut, aspectes legals.
6.5 La inspecció d’incendis estructurals.
6.6 Taques de sang. Particularitats de la inspecció ocular tecnicopolicial. La seva
importància com a prova. Aspecte de les taques de sang. Classes de taques de sang
segons el seu mecanisme de producció. Recollida i trasllat al laboratori. Informació que
es pot obtenir en el laboratori.
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6.7 Taques d'esperma. Particularitats de la inspecció ocular tecnicopolicial en els
delictes contra la llibertat sexual. L'esperma: composició. Observació i trasllat al
laboratori. Informació que es pot obtenir en el laboratori.
6.8 Altres taques d'interès per a la investigació. Particularitats de la inspecció ocular
tecnicopolicial. Saliva. Meconi. Taques d'orina. Terres. Taques de pintura. Informació
que es pot obtenir al laboratori.
6.9 El pèl. Particularitats de la inspecció ocular tecnicopolicial. Recollida i trasllat al
laboratori. Informació que es pot obtenir de tots aquests estudis.
7. Empremtes lofoscòpiques latents en el lloc dels fets.
7.1 Classes: latents i visibles.
7.2 Condicions que han de reunir els suports per reproduir i conservar aquesta classe
d'empremtes.
7.3 Llocs on s'han de buscar i embalatge i transport als laboratoris dels indicis.
7.4 Acotaments i protecció de les empremtes.
8. Revelat d'empremtes lofoscòpiques latents.
8.1 Reactius adequats, classes.
8.2 Reveladors físics o mecànics.
8.3 Reveladors químics.
8.4 Altres tipus de reveladors.
8.5 Trasplantament d'empremtes.
9. Audiovisuals: fotografia policial i aplicació del vídeo.
9.1 Ressenya fotogràfica de detinguts i de cadàvers.
9.2 La fotografia en la IOTP: classes de fotografies en el lloc dels fets, el testimoni
mètric i la seva importància i utilitat.
9.3 Fotografia en els delictes contra la propietat.
9.4 Fotografia en els delictes contra les persones: morts violentes, suïcidis, morts
criminals .
9.5 Fotografia d’objectes (armes, documents i escriptures).
9.6 El vídeo en la IOTP: delictes de sang, autòpsies, grans catàstrofes, accidents de
trànsit, rodes de reconeixement.
10. Documentoscòpia
10.1 Falsedat documental: mesures de seguretat en els documents. Alteracions i
falsificacions. Bitllets de banc. Documents acreditatius d'identitat, documents
mercantils, bancaris, efectes timbrats, etc. Dactilografia.
10.2 Marques i patents: elements i mesures de seguretat. Propietat intel·lectual i
industrial.
10.3 Tipus d'informes. Metodologia i tècnica instrumental.
11. Balística i traces instrumentals.
11.1 Balística operativa:
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Classes d'armes de foc, curtes i llargues, tipus de cada classe.
Armes d'ànima llisa i estriada.
El cartutx: tipus de cartutx, sistemes de percussió, denominació tècnica i denominació
popular. El poder de penetració i el poder d'aturada.
11.2 Balística identificativa i de traces instrumentals:
Característiques de classe i característiques identificatives individualitzants.
Mecanismes de producció de lesions identificatives.
Les traces instrumentals.
12. Biologia forense.
12.1 Individualització dels elements biològics. L’ADN en criminalística: breu introducció
de l’ADN, tipus d’ADN (nuclear i mitocondrial).
13. Química Forense.
13.1 Concepte de droga. Classes de drogues. Els laboratoris clandestins. Altres tipus
de substàncies d’interès de la salut pública.
13.2 Descripció de les substàncies estupefaents i psicotròpiques d’ús més habitual.
Descripció macroscòpica de la planta i de la droga. Reaccions orientatives (semen i
drogues). Directrius tècniques per l’ús del kit del drogotest i interpretació del seu
resultat. Tendències actuals.
14. Informàtica i electrònica forense.
14.1 Dispositius electrònics: tipus, descripció i evidències potencials.
14.2 Recollida; eines i equipament per a la recollida. Assegurament de l’escena.
Protocol de recollida de dispositius en funcionament i apagats. Recollida de telèfons
mòbils o SmartPhones.
14.3 Preservació, cadena de custòdia. Empaquetat i precintat d’evidències digitals.
15. Fisonòmics.
Metodologies de treball dels estudis fisonòmics. Tipus de suport gràfic dels informes.
16. Procediments normalitzats de treball.
PNT 505/04/10, Inspecció ocular tecnicopolicial.
PNT 506/02/04, Presa de mostres de trets.
PNT 507/02/05, Informes pericials d’armes blanques, contundents, pneumàtiques,
simulades, esprais i objectes contundents.
PNT 508/02/04, Requeriments de serveis a la divisió de policia científica.
PNT 509/02/07, Presa de mostres d’incendis.
PNT 510/02/10, Necroressenya d'identificació policial.
PNT 511/02/10, Recollida i tramesa de mostres biològiques per a l'anàlisi d'ADN.
PNT 512/02/04, Sol·licituds d’informes de documentoscòpia: Falsedat documental,
grafística i de marques i patents.
PNT 513/03/14, Trobada de cadàvers.
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17. Instruccions operatives.
IO 005 Identificació de persones detingudes.
IO 009 Mesures de prevenció i protecció davant d’agents biològics.
18. Bloc de Qualitat i competència tècnica.
La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que regula els requisits generals per a la
competència dels laboratoris d’assaig i calibratge.
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