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CALENDARI ORIENTATIU DEL CONCURS GENERAL   

MOSSO/A 100/22, CAPORAL/A 200/22, SERGENT/A 300/22 I SOTSINSPECTOR/A 400/22 
 

  

10/02/2022 Publicació al DOGC 

11/02/2022 
Inici termini de presentació de sol·licituds de participació (15 dies 
hàbils) 

03/03/2022 Fi termini de presentació de sol·licituds de participació  

04/03/2022 Inici termini presentació renúncies a participació (10 dies hàbils) 

17/03/2022 Fi termini presentació renúncies a la participació 

18/05/2022 
Publicació de la llista provisional de persones admeses i 
excloses, de la llista provisional de preferència de llocs de treball 

19/05/2022 
Inici del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a les 
llistes provisionals de persones admeses i excloses i de 
preferència de llocs de treball  

01/06/2022 

Fi del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a les 
llistes provisionals de persones admeses i excloses i de 
preferència de llocs de treball  
Publicació de l’ampliació de la llista provisional de persones 
admeses i excloses i de la llista de preferències de destinació 

2/6/20222 
Inici del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a 
l’ampliació de la llista provisional de persones admeses i 
excloses i de la llista de preferències de destinació 

16/06/2022 
Fi del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a 
l’ampliació de la llista provisional de persones admeses i 
excloses i de la llista de preferències de destinació 

22/06/2022 
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, 
la llista definitiva de preferència de llocs de treball i la llista 
provisional de valoració de mèrits 

23/06/2022 
Inici del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la 
llista provisional de valoració de mèrits 

07/07/2022 
Fi del termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la 
llista provisional de valoració de mèrits 

21/07/2022 Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits 

29/07/2022 Publicació de la llista definitiva d’assignació de llocs de treball 

13/09/2022 Publicació al DOGC de la Resolució de la convocatòria 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Data d’actualització 08/08/2022 


