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Generalitat de Cablui'lya
RegióPalid::il MetraPQl:LtaflaNord

Número: 0277E/2942/2010
Data:24iO9!20iO13:25U)

Teresa Galín. Llimós, amb NIF com a representant de l'J\soocj¡ae~á
professional de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d'Esi¡rJàItna(MffGME), amb
domicilisocial a la Via Laietana, 44, .principal,08003 de Bareelulld, . -

EXPOSO:

'1. Que l'Associació que represento és una organització de naturalesa sindicéul
que, el 16 de Juliol de. 2008, va esdevenir sindicat representatiu del cos de
Mossos d'Esquadra (CME), de conformitat amb que estableix l'article 2.1 de~1
Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions
de'ls representants del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia -
Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.

2. Que el 30 de juny de 2010 es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya les resolucions per les quals es convoca concurs oposició, pel tom
lliure, per cobrir places. de la categoria de facultatiu/iva pe l'escala de supCil1
dels cos de mossos d'esquadra <:Iela Generalitat,dret (núm. de registrede.la
convocatòriaDPU03/10),ciències polítiques(núm. de registre DPU16/10) i
seguretat viària (DPU26/10).

3. Que el 20 de juliol de 2010 es van publicar al Diari Oficial de la GeneraJitat cie
Catalunya les resolucions per les quals es convoca concurs oposició, pel tom
lliure, per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de supCil1
dels cos de mossos d'esquadra. de la Generalitat, psicologia (DPU06/'10),
història (DPU08/10), enginyeria industrial (DPU23/10), farmàcia (DPU12/~!0)i
biologia-bioquímica (DP/19/10).

4. Que el 23 d'agost de 2010 es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat d~
Catalunya les resolucions per les quals es convoca concurs oposició, pel torn
lliure, 'per cobrir places de la categ'oria de facultatiu/iva de l'escala de SUPOft
dels cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, economia (DPU04/10),
medicina (DPU05/10), informàtica (DPU07/10), arquitectura (DPU09/10;',
enginyeria de telecomunicacions (DPU11/10), periodisme (DPU15/10;I,
veterinària (DPU17/1 O) i tècnic/a, infermeria (DPU18/1 O).

5. Que les bases números 5.1.1 dels respectius Annexes 1 de cada una de IE!:S

resolucions de convocatòria citades en els apartats anteriors disposen qUI=la
.primera prova corresponent als coneixements consta de tres exercicis i que 'Eil
primer d'aquests consisteix en' respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus
test sobreel ternari,queel tribunalfixarà el tempsper realitzar-lo,que no podJ'i~
ser superior a una hora',que l'exercici es valorarà de Oa 10 punts i quina és la
puntuació mínima que s'haurà d'obtenir per superar-lo, però NO preveuen 'E!I
número de preguntes de reserva, ni quins són els criteris d'avaluació respt:~cte
a les preguntes no respostes o amb més d'una resposta, ni la penalitzaciÓ cie
lespregunteserrònies,ni la fórmulaques'aplicaràper valorar l'exercici.
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6. Que quan el 17 de setembre de 2010 es va realitzar la primera prova
(qüestionari, preguntes de resposta breu i tema a desenvolupar) corresponent
a les convocatòries de concurs oposièió, per torn lliure, per cobrir places de la
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categoria de facultatiu/iva de l'escala de suport dels cos de mossos d'esquadra
de la Generalitat, dret, ciències polítiques i seguretat viària, els opositors no
van poder conèixer elements de judici com els criteris d'avaluació i de
penalització, tan necessaris i transcendentals per valorar amb antelació quina
és la millor estratègia per encarar la realització de les proves, fins el moment en
què se'ls va lliurar el quadernet de preguntes.

7. Que, tanmateix, la publicació dels criteris d'avaluació i de penalització així com
la fórmula que s'ha d'aplicar per valorar els exercicis és una pràctica habitual
en les bases d'altres convocatòries de concurs oposició per ocupar places de
cossos d'administració general (cos auxiliar d'administració, cos administratiu i
cos superior) o bé de cossos d'administració especial, motiu pel qual entenem
que no hi ha cap raó que justifiqui que les bases de les convocatòries de
concurs oposició per ocupar places de facultatius i tècnics del CME no ho
prevegin.

8. Que facilitar amb antelació tota la informació possible sobre els processos de
selecció és una garantia per tots els aspirants que participen en un procés
d'aquest tipus i els facilita el desenvolupament de les proves a la vegada que
evita confusions degudes al nerviosisme propi del moment.

9. Que l'article 21 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-
Mossos d'Esquadra estableix que els sistemes de selecció han de garantir en
tot cas el compliment dels principis d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de
capacitat.

10.Que l'article 3.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, recull el
principi de transparència de les relacions de l'Administració amb els particulars.

11.Que mitjançant una resolució de 2 de setembre de 2009 el Síndic de Greuges
va resoldre aprovar el Codi de bones pràctiques administratives com a
instrument adequat per a la garantia del dret a la bona administració i la
recopilació de bones pràctiques annex, el qual s'adreça a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, a les administracions locals, a les entitats que en
depenen i a les persones que entren en contacte amb aquestes
administracions.

12. Que un dels principis recollits a l'esmentat Codi de bones pràctiques
administratives és el dret a l'accés a la informació, publicitat i transparència.

13. Que segons consta a la Recopilació de bones pràctiques suggerides pel Síndic
a les Administracions, entre les bones pràctiques en la prestació del servei
d'informació s'estableix que l'administració ha de ser proactiva en la difusió
d'informació, també a través dels mitjans electrònics, per evitar sol' licituds
innecessàries i costos addicionals, així com entre les bones pràctiques sobre
publicitat i transparència consta que l'Administració ha de garantir al màxim la
publicitat de les convocatòries i la redacció precisa i entenedora de les bases i
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s'ha de donar publicitat plena dels resultats de les proves de selecció de
personals e l'Administració.

14.Que durant la realització de la primera prova corresponent a les citades
convocatòries per cobrir places de la categoria de facultatiu/iva de l'escala de
suport llicenciat en dret i ciències polítiques i de seguretat viària (17 de
setembre de 2010), un cop esgotat el temps per realitzar el primer exercici, els
aspirants no van poder quedar-se cap copia del full de respostes, fet que
vulnera clarament el principi de transparència dels processos selectius i que
sumat a la manca de publicació del quadernet dels qüestionaris i de les
plantilles de les respostes un cop finalitzats els exercicis, deixa als candidats en
una situació d'indefensió en cas que no estiguin conformes amb la valoració
dels seus exercicis i dificulta enormement la possibilitat de presentar
impugnacions.

15.Que l'article 35 a) de la citada Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposa que el
ciutadà té dret a conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels
procediments en els quals té la condició de persones interessades, i a obtenir
còpies dels documents que contenen.

16. Que és una pràctica habitual i comuna en altres processos selectius, com per
exemple les convocatòries de cossos d'administració general, que els opositors
es quedin una còpia del full de respostes que han entregat al tribunal
qualificador j que un cop realitzades les proves es publiqui el quadernet amb
els qüestionaris i les plantilles de les respostes, motiu pel qual no entenem
perquè en els processos selectius referits no s'ha facilitat d'ofici una còpia del
full de respostes a cada una de les persones que ha realitzat els exercicis ni
perquè el tribunal no ha publicat els qüestionaris i les plantilles de les
respostes, ja que si s'hagués facilitat còpia de les respostes als opositors i
posteriorment s'hagués publicat la documentació referida s'hagués evitat
qualsevol tipus de dubte o suspicàcia sobre la transparència del procés.

17. Que segons el nostre parer tampoc no hi ha cap argument legal ni de cap altre
caire que justifiqui la manca de publicació dels qüestionaris de preguntes ni de
les plantilles de les respostes, així com el fet que no es faciliti d'ofici en el
mateix moment d'entregar les respostes una còpia dels respectius fulls de
respostes a tots els aspirants que han realitzat les proves.

18. Que a títol d'exemple i per reforçar els nostres arguments, hom pot comprovar
com. a la web del Departament de Governació, tant pel que fa als cossos
d'administració general (cos auxiliar d'administració, cos administratiu i cos
superior) com als cossos d'administració especial (química, enginyeria tècnica
d'obres públiques, enginyeria agrònoma, patrimoni artístic, etc) en un apartat
titulat "models d'exàmens d'anteriors convocatòries" es troben publicats tant els
qüestionaris com les plantilles deies respostes de les proves de coneixements
corresponents a les convocatòries de promoció interna i de torn lliure així com
els enunciats de les preguntes de resposta breu i del supòsit pràctic.
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Per tot això,

DEMANO:

1. Que les bases de les properes convocatòries de concurs oposició, tant p'E!r
promoció'interna com per torn lliure, per cobrir places de les categorie~:-di?}
facultatiu/iva i tècnic/a de l'escala de suport dels cos de .mossos d'esquadra de
la Generalitat que es publiquin d'ara en endavant al Diari Oficial de la"
Generalitat continguin els criteris d'avaluació respecte a les preguntes no:)
respostes o amb més d'una resposta, la penalització de les preguntes errònies"
el número de preguntes de reserva dels qüestionaris de preguntes tipus test i la
fórmula que s'aplicarà per valorar l'exercici. En cas que considereu que no
pugui ser d'aquesta manera motiveu la vostra postura.

2. Que, d'ara en endavant i pel que fa a cada una de les respectives
convocatòries de concurs oposició, torn lliure, per cobrir places de les
categories de facultatiu/iva i tècnic/a de l'escala de suport dels cos de mo~¡s()s
d'esquadra que ja s'han convocat durant l'any 2010 i respecte a les quals
encara no s'han realitzat les proves de coneixements així com de totes les qLII!~
es puguin convocar en el futur, tant per promoció interna com per torn lliure',~¡i)
faciliti d'ofici a cada un dels opositorsunacòpiadel seu full de respostesen -E!I
mateix moment en què aquests els entreguin i.si considereu que no pot s(sr
d'aquesta manera ens ho comuniqueu de manera motivada.

3. Que pel que fa a cada una de les respectives convocatòries de concurs
oposició, per promoció interna i torn lliure, per cobrir places de les categories
de facultatiu/iva i tècnic/a de l'escala de suport dels cos de mossos d'esqué:¡dra
que ja s'han convocat durant l'any 2010 així com de totes les que es pUrJuin
convocar en el futur, es publiquin els qüestionaris de les preguntes i lei!)
plantilles de les respostes i els enunciats de les. preguntes de resposta bn3u i
dels temes per desenvolupar,en un termini breu després de la data d!{:~

realització de les proves i en tot cas sempre abans de la data de publicaciÓde
les llistes amb els resultats. En cas que considereu que no es pot pUblicar
algun dels documents esmentats exposeu-ne els motius.

4. Que ens confirmeu expressament si cada una de les tres demandes anterion5
es duran a terme d'ara endavant amb caràcter general en totes IE!!:)

convocatòries de concurs oposició, per promoció interna I tom lliure, per cobrir
places de les categories de facultatiu/iva i tècnic/a de l'escala de suport. .

5. Que ens notifiqueu la resposta a través d'algun dels nostres represent,mt::)
sindicals.
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HUMANS DE LA DIRECGIÒ

Barcelona, 23 de setembre 'de 2010

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS
GENERAL DE LA POLICIA
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