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Oferta de 469 places a la Direcció General de la Policia
 
El mes de juny de 2007 la Direcció General de la Policia va fer un oferiment per proveir 
provisionalment 469 llocs de treball que només es va poder tramitar parcialment. 
 
Desprès de contactar amb els candidats presentats a aquest oferiment per tal de confirmar 
que continuen interessats en aquest procés, la selecció continua amb la realització de les 
proves psicotècniques previstes a la convocatòria inicial. 
 
Els candidats que hagin de realitzar aquestes proves psicotècniques seran convocats 
personalment. 
 
Les proves psicotècniques es realitzaran el proper dia 15 de maig, a les 10:00 hores  a 
l’Hotel Catalonia Ramblas, del carrer Pelai, 28 de Barcelona.

Aquesta pàgina es manté al web per anar informant de l’evolució de la convocatòria.

 

 
Llocs de treball 

●     Personal administratiu C14: 139 places 
●     Personal auxiliar administratiu D14: 65 places 

 
Requisits generals per participar en el procés

●     Ocupar un lloc de treball com a funcionari/ària o interí/ina a la Direcció General de la 
Policia, al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació o a qualsevol 
departament de la Generalitat de Catalunya. 

●     Titulació: la que indica l’anunci en cada cas (oferiment publicat a EPOCA el 29 de juny 
de 2007). 

●     Llengua catalana: estar en possessió del nivell C de coneixements de llengua 
catalana. 

Durada dels nomenaments 

En tots els casos, els nomenaments provisionals per a aquests llocs de treball es faran 
inicialment per un període de 6 mesos que tindrà les pròrrogues necessàries fins a la seva 
provisió definitiva.  
 
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la unitat de personal de la Direcció General de la 
Policia mitjançant el correu electrònic itpg0169@gencat.cat 
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Oferta de 469 places a la Direcció General de Policia: 
proves psicotècniques 
  
La Direcció General de Policia necessitava proveir provisionalment llocs de 
treball de cossos administratius a incorporar a diferents municipis de Catalunya. 
S'hi van admetre sol·licituds fins al 9 de juliol. A 23 de juliol es van publicar les 
llistes definitives d'admesos i exclosos. Durant el setembre es faran les proves 
psicotècniques. Aquesta pàgina es mantindrà al web per anar informant de 
l'evolució de la convocatòria. 

  

 
Tipus de llocs de treball que s'ofereixen  

• Personal administratiu C14: 208 places  
• Personal auxiliar administratiu D14: 202 places  
• Personal subaltern, de suport logístic, E12: 59 places  

 
Requisits generals per participar en el procés 

• Ocupar un lloc de treball com a funcionari/ària o interí/ina a la Direcció 
General de Policia, al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació o a qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya. 
Les places del grup E es reserven al personal d'aquest grup.  

• Titulació: la que indica l'anunci en cada cas. 
• Llengua catalana: estar en possessió del nivell de coneixements de 

llengua catalana que s’indica en cada cas  

 
Calendari orientatiu del procés  

Del 29.06 al 09.07 Inscripció telemàtica, mitjançant l'emplenament de 
l'imprès de sol·licitud 

13.07 Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos 
23.07 Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 

Setembre 

Realització de les proves psicotècniques 
Aquesta primera convocatòria inclou tant llocs de treball 
de personal d'administració previstos al desplegament 
del CME de l'1 de novembre de 2007, al Camp de 
Tarragona i algunes localitats de Metropolitana Sud, com 
alguns altres llocs de treball a Barcelona i Girona. La 
resta de llocs de treball seran inclosos properament, en 
les convocatòries següents. 

Setembre / octubre Publicació de la llista d'assignacions i inici del termini per 
aportar la documentació 

Darrer trimestre 2007 
Primer trimestre 2008 Incorporació al lloc de treball 

 
Funcions 
 
A cada anunci hi ha una descripció orientativa de les tasques a realitzar, en 
funció del grup i nivell del lloc de treball.  

 



• Personal administratiu C14 (PDF)  
• Personal administratiu D14 (PDF)  
• Personal subaltern, de suport logístic, E12 (PDF)  

 
Durada dels nomenaments 
 
En tots els casos, els nomenaments provisionals per a aquests llocs de treball es 
faran inicialment per un període de 6 mesos que tindrà les pròrrogues 
necessàries fins a la seva provisió definitiva 

 
Llista definitiva d'admesos i exclosos 

• 23.07.07 Llista definitiva d'admesos i exclosos (PDF)  

Nota: Atès que l'oferiment publicat a EPOCA el 29 de juny de 2007 establia com 
a requisit general per participar en el procés ocupar un lloc de treball com a 
funcionari/ària o interí/ina a la DGP, al DIRIP o a qualsevol departament de la 
Generalitat de Catalunya, s'exclou d'aquesta primera fase a les persones que 
presten serveis com a personal laboral de la GC i a les persones que presten 
servei a l'Administració de Justícia. En el cas que el nombre de persones 
proposades per ocupar els llocs oferts no sigui suficient per a cobrir-los tots, 
s'incorporarà a aquest procés selectiu als col•lectius esmentats que hagin 
presentat una sol•licitud de participació  

Proves psicotècniques 
 
D'entre la llista definitiva d'admesos publicada el 23 de juny, es fa una primera 
convocatòria per a la realització de les proves. 
Aquesta primera convocatòria inclou tant llocs de treball de personal 
d'administració previstos al desplegament del cos de Mossos d'Esquadra de l'1 
de novembre de 2007 a Camp de Tarragona i algunes localitats de Metropolitana 
Sud, com alguns altres llocs de treball a Barcelona i Girona.  
La resta de llocs de treball seran inclosos properament en següents 
convocatòries.  
 
Aquesta primera convocatòria es realitzarà en:  

A)  Quatre grups durant els dies 5 i 6 de setembre a les dependències del DIRIP 
a Via Laietana, 69 (serà necessària la presentació del DNI, carnet de conduir o 
passaport per accedir a les proves).  

• Llista 1, dia 5 de setembre a les 10.00 h. (PDF)  
• Llista 2, dia 5 de setembre a les 15.30 h. (PDF)  
• Llista 3, dia 6 de setembre a les 10.00 h. (PDF)  
• Llista 4, dia 6 de setembre a les 15.30 h. (PDF)  

B) Un grup durant el dia 6 de setembre a les dependències de la DGP a 
Travessera de les Corts, 321(serà necessària la presentació del DNI, carnet de 
conduir o passaport per accedir a les proves). 

• Llista 5, dia 6 de setembre a les 10.00 h. (PDF)  

La resta de persones admeses que no hi consten en aquesta primera 

http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/anunci_c14.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/anunci_d14.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/anunci_e12.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/dgp_llocs_llista_070723.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/LLISTA_1.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/LLISTA_2.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/LLISTA_3.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/LLISTA_4.pdf
http://www.gencat.net/interior/personal/dgp/LLISTA_5.pdf


convocatòria ja serà convocada posteriorment per a la realització de les proves.  

Per a qualsevol dubte o incidència, podeu contactar amb la unitat de personal de 
la Direcció General de Policia mitjançant el correu electrònic 
itpg0169@gencat.net .  

  
 

mailto:itpg0169@gencat.net?subject=Consulta%20sobre%20les%20469%20places%20DGP%20


mm Generalitat de Catalunya
W Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de Policia

Vacants de personal administratiu C14
a la Direcció General de Policia del Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació

La Direcció General de PoIicia ha de cobrir provisionalment lIoes d'administratiuliva C14
adscrits als diferen~s serveis d'administració de les regions policials i de les unitats
centrals, i, si fos el Cas, hauria de cobrir els lIocs de treball que quedessin vacants a la
Direcció General de Policia a resultes d'aquest oferiment.

Alguns d'aquests Iloes de treball tindran horari especial partit ilo de tarda.
El nombre de lIocsde treball per municipis s'especifica al finald'aquest anuncio

Requisits:

. Prestar serveis com a funcionari/aria o funcionari/aria interflina a l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.

. Estar en possessió del titol de batxillerato equivalent.

. Estar en possessió del nivell C de catala o equivalent.

S'hi valorara:

L'experiencia professional, especialment aquella que tingui a veure amb les tasques i
funcions a desenvolupar, i el coneixement d'idiomes.

Funcions:

D'acord amb les directrius i instruccions rebudes:

Gestionar I'aplicatiu de gestió horaria i la tramitació de permisos i llicencies deis
funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat organica.
Gestionar les citacions judicials als membres del cos de Mossos d'Esquadra.
Tramitar la gestió de dietes, Seguretat Social, incapacitats laborals transitories, i altres
tramits relacionats del personal del centre de treball.
Tramitar la gestió deis recursos materials (vestuari, pare mObil, materiallogistic, etc.).
Redactar cartes i escrits, arxivar, custodiar la documentació propia del servei i registrar
la documentació de la unitat organica.
Donar curs a les ordres judicials i introduir dades en aplicatius informatics corporatius.
Donar suport administratiu a les oficines d'Atenció al Ciutada.
Atendre les consultes telefoniques del centre de traball.
Qualsevol altra funció administrativa de la seva categoria que Ii sigui encomanada
pel seu superior jerarquic.

C14

ANGEL
Resaltado



mm Generalitat de Catalunya
W Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Díreccíó General de Policía

Inscripció:

Fins al9 de juliol pots inscriure't telematicament en aquest procés, emplenant el model de
sol.licitud que es troba a la pagina httD:/lwww.oencat.netlinteriorlPersonal/dao.

Procediment de selecció:
,

Es resoldran primer les soHicituds deis funcionarislaries i deis funcionarislaries
interinslines adscrits a la Direcció General de Policia i, en segon lIoc, la resta de
soHicituds, d'acord amb:

1. L'estudi del currículum, valorant-hi I'experiencia previa i I'altra informació sobre la
trajectoria professional.

2. Una entrevista i/o unes proves opcionals alslles candidats/ates necessaries per
valorar les seves habilitats i/o aptituds i el perfil psicoprofessional.

Qualsevol de les persones que s'hi presentin podre ser exclosa en funció deis resultats
d'aquest procediment de selecció.

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés. El terrnini per a
la presentació de la documentació s'indicara. a I'adre<;a d'lntemet
htW:lIwww.oencat.neVinterior/DersonalldQD.

Incorporació:

La incorporació es preveu el darrer trimestre de I'any 2007.

Es podre consultar tota la inforrnació relativa al desenvolupament d'aquest procés de
selecció a la pagina htto:/Jwww.oencat.netlinterior/oersonal/dao. aixi com el calendari de
les proves i altra ínforrnació rellevant.

Llocs de treball per municipis:

Els 208110csde treball es distribueixen aixi:

C14

. Puigcerda,1

. Tremp, 1

. Banyoles, 2

. la Bisbal d'Emporda, 1

. Blanes, 4

. Figueres, 4

. Girona, 8

. Roses, 3

. Sant Feliu de Guixols, 3

. Santa Coloma de Famers, 3



Mm Generalitatde Catalunya
WW Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionalsi Participació
Direcció General de Policia

Vacants de personal auxiliar administratiu D14
a la Direcció General de Policia del Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació

La Oirecció General de Policia ha de cobrir provisionalment lIocs d'auxiliar
administratiu/iva, 014, adscrits als diferents serveis d'administració de les regions
policials i de les uoitats centrals, i, si fos el cas, hauria de cobrir els lIocs de treball que
quedessin vacantsa la Oirecció General de Policia a resultes d'aquest oferiment.

Alguns d'aquests lIocs de treball tindran horari especial partit i/o de tarda.
El nombre de lIocs de treball per munlclpis s'especlfica al final d'aquest anuncl.

Requisits:

. Prestar serveis com a funcionari/aria o funcionari/aria interf/ina a l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.

. Estar en possessió del trtol de graduat en ESO o equivalent.

. Estar en possessiódel nivell C de catala o equivalent.

S'hi valorara:

L'experiencia professional, especialment aquella que tingui a veure amb les tasques i
funcions a desenvolupar, i el coneixement d'idiomes.

Funclons:

O'acord amb les directrius i instruccions rebudes:

Tramitar la documentació i els expedients relatius a la unitat organica.
Tramitar la correspondencia interna i externa de la unitat organica i redactar
els escrits pertinents encomanats pel/per la cap o superior jerarquic.
Atendre les consultes telefóniques relatives a la unitat organica.
Transcriure i copiar literalment documents, arxius i fitxers relatius a la unitat
organica.
Tramitar la documentació necessaria per a la gestió de les indemnitzacions
per raó del servei corresponent als funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra
adscrits a la unitat organica.
Tramitar les incidencies de la Seguretat Social deis funcionaris del cos de
Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat organica.
Arxivar i registrar la documentació generada per la unitat organica.
Preparar el material necessari i fer fotocópies perque es puguin desenvolupar
les reunions que organitza la unitat organica.
Col, laborar en la tramesa administrativa d'expedients relatius al parc móbil,
subministraments i manteniment d'infraestructures.

D14

ANGEL
Resaltado



Mm Generalitat de Catalunya
WW Departament d'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Dlreeeló General de PolleJa

Tramitar les citacions judicials deis funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra
adscrits a la unitat organica. .

Col.laborar en la distribució i gestió del vestuari i materiallogfstic deis
funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat organica.
Donar suport en la imputació a I'aplicatiu de gestió horaria i en la gestió i
tramitació de permisos i llicencies deis funcionaris del cos de Mossos
d'Esquadra.
Donar.suport a la gestió dellliurament de vals menjador tant deis funcionaris
del cos de Mossos d'Esquadra com del personal d'administració i serveis
adscrits a la unitat organica i a les tasques que es generin com a
conseqOencia de la gestió del fons de maniobra.
Qualsevol altra funció administrativa de la seva categoria que Ii sigui encomanada
pel seu superior jerarquic.

Inscrlpcló:

Fins al 9 de juliol pots inscriure't telematicament en aquest procés, emplenant el model de
sol.licitud que es troba a la pagina httc:llwww.aencat.netlinterior/cersonal/dac.

Procedlment de selecció:

Es resoldran primer les soHicituds deis funcionaris/aries ¡deis funcionaris/aries
interins/ines adscrits a la Direcció General de Policia i, en segon lIoc, la resta de
soHicituds, d'acord amb:

1. L'estudi del currfculum, valorant-hi I'experiencia previa i I'altra informació sobre la
trajectória professional.

2. Una entrevista ¡lo unes proves opcionals als I a les candidats/ates necessaries per
valorar les seves habilitats i/o aptituds i el perfil psicoprofessional.

Qualsevol de les persones que s'hi presentin podra ser exclosa en funció deis resultats
d'aquest procediment de selecció.

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés. El termini per a
la presentació de la documentació s'indicara a I'adreya d'lnternet
httc://www.aencat.netlinterior/cersonal/dac.

Incorporacló:

La incorporació es preveu en el darrer trimestre de I'any 2007.

Es podra consultar tota la informació relativa al desenvolupament d'aquest procés de
selecció a la pagina httc:llwww.aencat.netlinterior/cersonal/dac. aixf com el calendari de
les proves i altra informació rellevant.

D14

ANGEL
Resaltado



m Generalitatde Catalunya
W Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Dlreeeló General de Pollela

Lloes de treball per munieipis:

Els 202110csde treball es distribueixenaixí:

. la Seu d'Urgell, 2

. la Bisbal d'Ernporda, 3

. Blanes,3.,

. Figueres, 1

. Girona, 10

. Olot, 3

. Sant Feliu de Guíxols, 2

. Santa Colorna de Farners, 1

. Igualada, 1

. Manresa, 10

. Vic, 3

. Badalona, 3

. Barbera del Valles, 1

. Cerdanyola del Valles, 3

. Granollers, 9

. Matará, 3

. Mollet del Valles, 1

. Monteada i Reixac, 1

. Premia de Mar, 1

. Ripollet, 1

. Rubí,2

. Sabadell, 17

. Sant Celoni, 2

. Sant Cugat del Valles, 1

. Santa Colorna de Grarnenet, 2

. Santa Perpetua de Mogoda, 1

. Terrassa, 4

. Barcelona, 58

. Castelldefels, 2

. Cornella de Llobregat, 1

. Esplugues de Llobregat, 1

. Gava, 2

. I'Hospitalet de Llobregat, 2

. Martorell, 2

. el Prat de Llobregat, 1

. Sant Boi de Llobregat, 2

. Sant Feliu de Llobregat, 15

. Sant Sadurní d'Anoia, 2

. Sant Vieen deis Horts, 2

. Sitges, 2

. Viladecans,2

D14



mm Generalitatde Catalunya
W Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de Policia

Vacants de personal subaltern, de suport logístic, E12
a la Direcció General de Policia del Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals i Participació

La Direcció General de Policía ha de cobrir provisionalment lIocs de subalterns/nes de
Suport Logístic, Et~, adscrits als diferents serveis d'administració de les regions policials,
i, si fos el cas, hauria de cobrir els lIocs de treball que quedessin vacants a la Direcció
General de Policia a resultes d'aquest oferiment.

Aquests lIocs de treball tindran horarl especial de tarda (de 14.30 a 22 h) o de matí
(de 7 a 14.30 h).
La concreció deis lIocs de treball per municipls és la que consta al final d'aquest
anuncl.

Requlslts:

. Prestar serveis com a funcionari/ariao funcionari/aria interí/inaa l'Administracióde
la Generalitatde Catalunya i ser funcionari/ariadel grup E.

. Estar en possessiódel carnet de conduir B.

. Estar en possessiódel nivell B de catala o equivalent.

8'hl valorara:

Experiencia professional, especialment aquella que tingui a veure amb les tasques i
funcions a desenvolupar.

Funclons:

D'acord amb les directrius i instruccions rebudes:

Rebre i classificar la documentació, objectes i paqueteria que cal distribuir als
centres de treball de la regió policial.
Distribuir la correspondencia interna a la seu de la regió policial.
Fer fotocópies, enquadernacions, ensobraments i tasques similars.
Distribuir, conduint ell/a mateixla la motocicleta o vehicle (carnet B) de la regió
policial, tota la valisa i paqueteria a partir d'un full de ruta que Ii sera assignat.
Distribuir la correspondencia interna de cada centre de treball dependent de la
regió policial.
Portar els vehieles assignats a la regió policial als tallers concertats per a les
revisions periódiques o avaries i anar-Ios a recollir.
Qualsevol altra funció de suport a la gestió administrativa.

E12

ANGEL
Resaltado



mm Generalitatde Catalunya
WW Departamentd'lnterior,

Relacions Institucionals i Participació
Dlreccló General de Pollcla

Inscrlpcló:

Fins al 9 de juliol pots inscriure't telematicament en aquest procés, emplenant el model de
sol, licitud que es troba a la pagina http://www.aencat.netlinterior/personal/dap.

Procediment de selecció:

Es resoldran primer les soHicituds deis funcionaris/aries i deis funcionaris/aries
interins/ines adscrits a la Direcció General de Policia i, en segon lIoc, la resta de
soHicituds, d'acord amb:

1. L'estudi del currrculum, valorant-hi I'experiencia previa i I'altra informació sobre la
traject6ria professional.

2. Una entrevista i/o unes proves opcionals als I a les candidats/ates necessaries per
valorar les seves habilitats i/o aptituds i el perfil psicoprofessional.

Qualsevol de les persones que s'hi presentin podra ser exclosa en funció deis resultats
d'aquest procediment de selecció.

Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés. El termini per a
la presentació de la documentació s'indicara a l'adre9a d'lnternet
httD://www.oencat.netlinterior/Dersonal/doD.

Incorporacló:

La incorporació es preveu en el primer trimestre de I'any 2008.

Es podra consultar tota la informació relativa al desenvolupament d'aquest procés de
selecció a la pagina http://www.aencat.netlinterior/personal/dap. aixr com el calendari de
les proves i altra informació rellevant.

Llocs de treball per municipis:

Els 59 lIocs de treball es distribueixen aixr:

E12

. la Bisbal d'Emporda, 2

. Blanes, 2

. Figueres, 2

. Girona,4

. Olot, 1

. Ripoll,1

. Roses, 2

. Sant Feliu de Gurxols, 1

. Santa Coloma de Farners, 2

. Barcelona, 11
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	A)  Quatre grups durant els dies 5 i 6 de setembre a les dependències del DIRIP a Via Laietana, 69 (serà necessària la presentació del DNI, carnet de conduir o passaport per accedir a les proves). 
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