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PROCÉS PER ASSIGNAR NOVA DESTINACIÓ A LES PERSONES FUNCIONÀRIES
AFECTADES PER LA PRIMERA FASE DE LA REESTRUCTURACIÓ I CONCENTRACIÓ
DE LES SALES DE COMANDAMENT DEL CME

0. Introducció
El procés de reestructuració i concentració de les funcions de les sales de comandament
implica que, en un escenari final, aquest servei es desenvolupi únicament des de les tres
dependències policials següents:
1. La Sala Regional de Comandament de la RPMB, conjunta amb la Guàrdia Urbana de
Barcelona.
2. La Sala CAGTU, a l’edifici del 112 de Reus, des de la qual ja es dóna el servei a la
RPTE i la RPCT i es preveu atendre també a la RPPO, la RPP, la RPC i la RPG.
3. La Sala ubicada al Complex Central de Sabadell, on actualment es troba la SRC de
la RPMN, que es preveu doni servei també a la RPMS i als serveis centrals, gestioni
la Mobilitat (trànsit i transport) i desenvolupi les funcions que actualment té
assignades la Sala Central de Comandament (SCC), ubicada a l’ABP Sant Martí de
Barcelona.
En una primera fase està previst el trasllat de la SCC, de la seu de l’ABP Sant Martí de
Barcelona al Complex Central de Sabadell, i el tancament de la SRC de la RP Central de
Manresa i de la SRC de la RP Ponent de Lleida, les funcions de les quals seran assumides
per la Sala CAGTU, a l’edifici del 112 de Reus.
És d’interès de la Prefectura de la Policia que les persones funcionàries del cos de Mossos
d’Esquadra que actualment ocupen de forma definitiva, o tenen reservat, un lloc de treball a
un dels tres centres de treball afectats, puguin optar a ser adscrites, d’acord amb les seves
preferències, a alguna de les destinacions que s’ofereixen en aquest procés.
Les destinacions que s’ofereixen es classifiquen en 3 blocs:
x
x
x

Annex 1: Sala Central de Comandament (Sabadell) i destinacions de la RPMB,
APEN Barcelona i ASMET.
Annex 2: Destinacions de la RP Central.
Annex 3: Destinacions de la RP Ponent.

1.Condicions de participació
Els requisits per participar en aquest procés s’han de complir en la data de publicació i
mantenir-se fins a la finalització del procés.
1.1 Podran optar als llocs de treball oferts en l’Annex 1 les persones funcionàries de les
categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a que, en la data de publicació
d’aquest oferiment:
x

es trobin en servei actiu i ocupin de forma definitiva, en adscripció provisional o en
comissió de serveis un lloc de treball de la Sala Central de Comandament de
Barcelona.
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1.2 Podran optar als llocs de treball oferts en l’Annex 2 les persones funcionàries de les
categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a que, en la data de publicació
d’aquest oferiment:
x

es trobin en servei actiu i ocupin de forma definitiva, en adscripció provisional o en
comissió de serveis un lloc de treball de la Sala Regional de Comandament de
Manresa.

1.3 Podran optar als llocs de treball oferts en l’Annex 3 les persones funcionàries de les
categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a que, en la data de publicació
d’aquest oferiment:
x

es trobin en servei actiu i ocupin de forma definitiva, en adscripció provisional o en
comissió de serveis un lloc de treball de la Sala Regional de Comandament de
Lleida.

1.4 Les persones participants que tinguin reserva de lloc de treball a la SCC de Barcelona, a
la SRC de la RPC de Manresa o a la SRC de la RPP de Lleida, pel fet d’ocupar en comissió
de serveis un lloc de treball a una altra destinació o per trobar-se en les situacions
administratives d’excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a o per tenir cura de familiars,
també podran optar als llocs oferts en els annexos que els correspongui.

2.Adscripció als llocs de treball de les noves destinacions
2.1 Les persones participants que ocupin un lloc de treball a la SCC de Barcelona, a la SRC
de la RPC de Manresa o a la SRC RPP de Lleida i obtinguin un dels llocs de treball oferts en
aquest procés, mantindran la mateixa forma d’ocupació en la nova destinació, és a dir,
ocupació definitiva, comissió de serveis o ocupació provisional.
2.2 Les persones participants que tinguin reserva de lloc de treball a la SCC de Barcelona, a
la SRC de la RPC de Manresa o a la SRC de la RPP de Lleida, pel fet d’ocupar en comissió
de serveis un lloc de treball a una altra destinació o per trobar-se en les situacions
administratives d’excedència voluntària per tenir cura d’un fill/a o per tenir cura de familiars,
si obtenen un dels llocs de treball oferts en aquest procés, mantindran la comissió de serveis
que tenien atorgada, fins a la valoració de la pròrroga o renovació, o continuaran en
excedència, i passaran a tenir reservat un lloc de treball a la nova destinació, excepte si les
persones afectades sol·liciten deixar sense efectes la comissió de serveis o sol·liciten el
reingrés al servei actiu.
2.3 Les persones funcionàries afectades pel trasllat de la SCC de Barcelona, o pel
tancament de la SRC de la RPC de Manresa o de la SRC de la RPP de Lleida, que no hagin
participat en aquest procés, o no hagin obtingut destinació, s’adscriuran a un nou lloc de
treball d’acord amb l’establert als apartats 4.2 i 4.3.

3.Determinació de preferències
3.1 Les persones participants, d’acord amb l’establert al punt anterior, podran optar només
als llocs de treball oferts en l’Annex que els correspongui segons destinació d’origen:
x
x
x

Annex 1, si ocupa o té reserva de lloc de treball a la SCC de Barcelona
Annex 2, si ocupa o té reserva de lloc de treball a la SRC de Manresa
Annex 3, si ocupa o té reserva de lloc de treball a la SRC de Lleida
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En la sol·licitud de participació hauran de numerar, per ordre de preferència, els llocs de
treball a què vulguin optar. En cas d’optar a destinacions d’un dels annexos que no els
correspon per destinació d’origen, s’eliminaran les opcions d’aquests annexos.
3.2 Si s’omet un número en la seqüència ordinal, es considerarà un error material i es
corregirà d’ofici modificant els números d’ordre de preferència posteriors a l’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 assigna el número d’ordre correlatiu a aquest.
3.3 No s’hauran d’incloure en les preferències totes les destinacions que constin a l’annex
corresponent, és a dir, es podrà optar a les destinacions que es vulgui, sense estar obligat a
escollir-les totes, independentment de la forma d’ocupació del lloc de treball al que consti
adscrit la persona participant.
3.4 La sol·licitud de participació es formalitzarà de forma telemàtica, a través d’aquest enllaç,
(http://elportal.dgp/Custom/Ofer/index.asp?codiOfer=1) disponible a la Intranet de cada
participant. Només tindran accés telemàtic els participants en aquest oferiment, a través de
la seva sessió personal de la PG-ME.

4. Ordre de prioritat d’assignació de llocs de treball i valoració de mèrits
4.1 L’assignació de llocs de treball es realitzarà seguint l’ordre que es detalla a continuació i
d’acord amb la valoració dels mèrits que consten en l’apartat 4.4:
x
x
x

Pels llocs de l’Annex 1, tindran prioritat les persones participants que ocupin
de forma definitiva o tinguin reservat un lloc de treball a la SCC de Barcelona.
Pels llocs de l’Annex 2, tindran prioritat les persones participants que ocupin
de forma definitiva o tinguin reservat un lloc de treball a la SRC RPC de
Manresa.
Pels llocs de l’Annex 3, tindran prioritat a les persones participants que
ocupin de forma definitiva o tinguin reservat un lloc de treball a la SRC RPP
de Lleida.

Una vegada assignats els llocs de treball a les persones participants que tenen prioritat, es
continuarà amb l’assignació de lloc de treball, de l’annex corresponent, a les persones
participants que ocupin de forma provisional o en comissió de serveis un lloc de treball a la
destinació d’origen.
4.2 Pel que fa a les persones funcionàries afectades pel trasllat de la SCC de Barcelona,
que no hagin participat en aquest procés, o no hagin obtingut destinació:
a) Les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva, o tinguin reservat, un lloc de
treball a la SCC de Barcelona i no hagin participat en aquest procés, o no hagin obtingut
destinació, passaran a ocupar de forma definitiva, o en reserva, un lloc de treball de la
destinació genèrica de la Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona).
b) Les persones funcionàries que ocupin en comissió de serveis, o de forma provisional, un
lloc de treball a la SCC de Barcelona i no hagin participat en aquest procés, o no hagin
obtingut destinació:
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x
x

Les que es trobin en comissió de serveis, retornaran al seu lloc de treball definitiu.
Les que es trobin en ocupació provisional seran assignades de forma provisional a
un lloc de treball vacant d’una altra destinació de la PG-ME, d’acord amb les
necessitats operatives.

4.3 Pel que fa a les persones funcionàries afectades pel tancament de la SRC de la RPC de
Manresa o de la SRC de la RPP de Lleida, que no hagin participat en aquest procés, o no
hagin obtingut destinació:
a) Les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva, o tinguin reservat, un lloc de
treball a la SRC de la RPC de Manresa o a la SRC de la RPP de Lleida i no hagin participat
en aquest procés, o no hagin obtingut destinació, passaran a ocupar de forma definitiva, o
en reserva, un lloc de treball de la Sala CAGTU de Reus.
b) Les persones funcionàries que ocupin en comissió de serveis, o de forma provisional, un
lloc de treball a la SRC de la RPC de Manresa o a la SRC de la RPP de Lleida i no hagin
participat en aquest procés, o no hagin obtingut destinació:
x
x

Les que es trobin en comissió de serveis, retornaran al seu lloc de treball definitiu.
Les que es trobin en ocupació provisional seran assignades de forma provisional a
un lloc de treball vacant d’una altra destinació de la PG-ME, d’acord amb les
necessitats operatives.

4.4 Tenint en compte l’ordre d’assignació de llocs de treball, detallat en l’apartat 4.1, es
valoraran els mèrits següents:
x

Antiguitat continuada a la SCC de Barcelona, a la SRC RPC de Manresa o a la SRC
RPP de Lleida, fins el dia de finalització del termini per presentar sol·licituds. És
requisit indispensable constar adscrit a la mateixa destinació durant tot el procés i es
computarà únicament el darrer període d’ocupació ininterrompuda.
S’exceptuaran els períodes d’interrupció en l’ocupació imputables a comissions de
serveis per causes de salut, maternitats/paternitats, lactàncies, excedències
voluntàries per tenir cura d’un fill/a o per tenir cura de familiars, o bé, els produïts per
la participació en l’operació de reforç d’estiu.

x

Els empats es resoldran en primer lloc per l’any de realització de la convocatòria
d’accés/promoció a la categoria a la que es pertany i, en segon lloc, pel número
d’ordre de classificació a la mateixa.

Per resoldre qualsevol dubte poden contactar amb l’itpg113@gencat.cat o l’extensió 20283.

Esperança Cartiel Armida
Sub-directora general de Recursos Humans
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Annex 1.
Llocs de treball ofertes a personal de la SCC-Barcelona

USC Ciutat Vella
USC Eixample
USC Les Corts
USC Sants Montjuïc
USC Sarrià - Sant Gervasi
USC Nou Barris
USC Gràcia
USC Horta – Guinardó
USC Sant Andreu
USC Sant Martí
Sala Regional de Comandament
Barcelona
Àrea Regional d’Instrucció
d’Atestats i Custòdia de
Detinguts
Regió Policial Metropolitana
Barcelona
Àrea Penitenciària Barcelona
Àrea de Seguretat del Transport
Metropolità (Barcelona)
SCC-Sabadell

Mosso
7
7
3
4
3
3
3
3
3
5

Caporal
3
3
1
2
1
1
1
1
2
2

Sergent
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sotsinspector
-

Total
11
11
5
7
5
5
5
5
6
8

9

2

-

-

11

9

3

-

-

12

-

-

-

7

7

2

-

-

-

2

6

1

-

-

7

18
85

9
32

2
12

7
14

36
143
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Annex 2.
Llocs de treball a les USC ofertes a personal de la SRC-Manresa

USC Igualada
USC Manresa
USC Berga
USC Vic
USC Solsona
RP Central

Mosso
5
33
3
5
2
48

Caporal
1
6
1
1
1
10

Sergent
1
1

Sotsinspector
8
8

Total
6
39
4
6
3
9
67

Sotsinspector
8
8

Total
39
11
8
8
2
2
8
12
90

Annex 3.
Llocs de treball a les USC ofertes a personal de la SRC-Lleida

USC Lleida
USC Mollerussa
USC Borges Blanques
USC Balaguer
USC Ponts
USC Cervera
USC Tàrrega
RP Ponent

Mosso
34
8
6
7
2
2
7
66

Caporal
5
3
2
1
1
12

Sergent
4
4

