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COMUNICAT INTERN PER A LA COL·LABORACIÓ EN LA PRIMERA PROVA 

DE LA CONVOCATÒRIA D’INGRÉS A LA CATEGORIA DE MOSSO/A  
DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA 

(núm. registre de la convocatoria 46/10) 
 
 
 
El dia 4 de gener de 2010 es va publicar al DOGC la nova convocatòria d’ingrés a la categoria de 
mosso/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. registre de la convocatòria 46/10). 

Per tal de vigilar i administrar la realització de la primera prova a la demarcació de Barcelona, la 
Subdirecció General de Recursos Humans demana la col·laboració del personal d’administració 
general i del personal de la categoria de facultatiu i tècnic de l’escala de suport del cos de mossos 
d’esquadra de les altres subdireccions de la Direcció General de la Policia.  

Els membres  del cos de mossos d’esquadra no hi poden col·laborar, llevat de les persones de la 
categoria de facultatiu i tècnic de l’escala de suport. 

Les persones, que estiguin interessades en participar en la vigilància de la primera prova, han de 
complir els requisits següents: 

1. Emplenar el document: DAD PROVES 10, que s’adjunta a aquest comunicat, i enviar-lo al 
correu electrònic: itpg023@gencat.cat (Gabinet de Processos Selectius) dins del termini 
següent: del 23 de febrer fins el 2 de març de 2010 a les 12.00 hores de la nit. 

2. Assistir a la reunió explicativa de les proves, a la qual seran convocades prèviament 
(l’assistència a aquesta reunió no donarà dret a cap indemnització). 

En cas que el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de persones requerides, s’aplicaran els 
criteris de desempat següents: 

1. En primer lloc, es tindrà en compte l’experiència en la vigilància i l’administració de la primera 
prova d’ingrés a mosso/a en alguna de les convocatòries dels tres últims anys (2007, 2008 o 
2009). 

2. En segon lloc, s’ordenaran la resta de sol·licituds  el primer cognom de les quals comenci per 
la lletra “T”, d’acord amb l’ordre del sorteig públic realitzat el dia 1 de desembre de 2009 
(Resolució GAP/3401/2008, d’1 de desembre, DOGC núm. 5522, de 9.12.2009), que 
determina l’ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant 
l'any 2010 per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat i es seleccionaran per aquest 
ordre fins arribar al nombre de persones requerides.  

Abans del dia 12 de març de 2010 es publicarà un comunicat amb la llista de persones admeses i 
excloses (amb indicació del motiu), la llista de les persones seleccionades i la data de la reunió 
explicativa per la preparació de la primera prova d’aquesta convocatòria. 

Us demanem la màxima difusió d’aquest comunicat per tal que les persones interessades ho sol·licitin 
dins del termini establert. 

 
La subdirectora general de Recursos Humans 
 

 
Anna Pintó i Piera 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2010 


