Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia
Previsió de calendari del concurs oposició de la família d’investigació bàsica,
d’investigació avançada i de policia científica avançada de la categoria de mosso/a
AGP/100/21, caporal/a AGP/200/21 i sergent/a AGP/300/21
21/05/2021

Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC

25/05/2021

Inici del termini de presentació de sol·licituds de participació (15 dies hàbils)

14/06/2021

Fi del termini de presentació de sol·licituds de participació

15/06/2021

Inici del termini de presentació de renúncies a la participació (10 dies hàbils)

29/06/2021

Fi del termini de presentació de renúncies a la participació

15/09/2021

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels
motius d'exclusió, la llista provisional de persones exemptes de la fase d’oposició i de la
fase d’oposició històrica i la llista provisional de la preferència de llocs de treball

16/09/2021

Inici del termini per presentar al·legacions a la llista provisional (10 dies hàbils)

29/09/2021

Fi del termini per presentar al·legacions a la llista provisional

07/10/2021
15/10/2021

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació dels
motius d'exclusió, la llista definitiva de persones exemptes de la fase d’oposició i de la
fase d’oposició històrica i la llista definitiva de la preferència de llocs de treball
Publicació de la llista de persones convocades a la realització de la prova de
coneixements

30/10/2021

Realització de la primera prova, coneixements - dissabte- ISPC

10/11/2021

Publicació de la llista de resultats de la prova de coneixements

22/11/2021
23/11/2021
7/12/2021
29/11/2021
16/12/2021
i
17/12/2021
11/01/2022
18/01/2022

05/05/2022

Publicació de la llista provisional de valoració de mèrits de la fase de concurs, la llista
provisional de persones exemptes de la realització del curs d'especialització.
Termini per presentar al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits de la fase
de concurs i a la llista provisional de persones exemptes de la realització del curs
d'especialització (10 dies hàbils)
Publicació de les llistes de persones convocades, per a cada especialitat, a la realització
de la segona prova: adequació a l’especialitat
Realització de la prova d’adequació de l’especialitat d’Investigació bàsica, Policia
científica avançada(cas pràctic escrit) i d’investigació avançada (cas pràctic oral)
Publicació de la llista de resultats de la prova d’adequació a l’especialitat, de la llista
definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs i la llista definitiva de persones
exemptes de la realització del curs d’especialització
Publicació de la llista de l’assignació provisional de llocs de treball i llista de persones
convocades a la fase de formació
Inici curs d'especialització (llicència per estudis):
PCA: del 07/02/22 al 08/04/22
Investigació Avançada: del 14/02/22 al 08/04/22
Investigació Bàsica: del 21/02/22 al 08/04/22
Fi curs d'especialització:
PCA: 14/04/22
Investigació Avançada: 20/04/22
Investigació Bàsica: 20/04/22
Publicació de la resolució parcial de la convocatòria
CO Investigació 2021
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de la Policia
10/05/2022

Inici fase de pràctiques IB (3 mesos amb una presència mínima real de 300 hores) IA i
PCA (6 mesos amb una presència mínima real de 600 hores)
Fi fase de pràctiques
I. Bàsica: 09/08/2022
I. Avançada i PCA: 09/11/2022

Data d’actualització: 21/04/2022

CO Investigació 2021
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