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PROCÉS D’ASSIGNACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES OPERATIVES DE LES 
COMISSARIES I FUNCIONS CORRESPONENTS A LLOCS DE TREBALL DE LA 
DESTINACIÓ GENÈRICA UNITAT DE SEGURETAT CIUTADANA (BARCELONA) 
DE LA CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
(DDO/200/22) 
 
1.- Objectiu 
 
La convocatòria del concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria 
de caporal/a inclou una destinació genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) 
i les persones funcionàries d’aquesta categoria que guanyin de forma definitiva un lloc 
de treball en aquesta destinació genèrica hauran de manifestar les seves preferències 
en el procés d’assignació de dependències operatives.  
 
2.- Col·lectius que poden participar en l’assignació de comissaries i/o funcions 
 
Poden participar en l’assignació de dependències operatives: 
 

- Col·lectiu de funcionaris (C1) amb destinació definitiva a la localitat de 
Barcelona adscrits a la destinació genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana 
(Barcelona) i que l’ocupen actualment.  

 
- Col·lectiu de funcionaris (C2) que obtinguin una destinació definitiva a la 

destinació genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) en el concurs 
general (núm. de registre de la convocatòria 200/22) i ocupin actualment de 
forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica Unitat de Seguretat 
Ciutadana (Barcelona) o alguna de les destinacions especifiques de les Unitats 
de Seguretat Ciutadana (Barcelona) 

 
- Col·lectiu de funcionaris (C3) que obtinguin una destinació definitiva a la 

destinació genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) en el concurs 
general (núm. de registre de la convocatòria 200/22) i NO ocupin actualment de 
forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica Unitat de Seguretat 
Ciutadana (Barcelona) o alguna de les destinacions especifiques de les Unitats 
de Seguretat Ciutadana (Barcelona) 
 

 
3.- Criteris d’assignació de dependències operatives 
 
L’assignació de dependències operatives de la destinació genèrica Unitat de Seguretat 
Ciutadana (Barcelona) es portarà a terme prioritzant en l’ordre següent els col·lectius 
participants en el procés: 
 
1. Sol·licitants del col·lectiu C1. Els inclosos en aquest col·lectiu poden sol·licitar 

aquelles dependències operatives que desitgin de les indicades a l’annex, per 
ordre de preferència.  
 
En cas de coincidir dues o més demandes sobre la mateixa dependència 
operativa, l’ordre d’assignació es portarà a terme donant preferència a qui tingui 
major antiguitat en la destinació actual. En cas d’empat, l’ordre d’assignació es 
determinarà segons la data d’antiguitat a la categoria i el número d’ordre en la 
convocatòria d’accés a la categoria. 
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2. Sol·licitants del col·lectiu C2. Els inclosos en aquest col·lectiu han de establir la 
seva preferència en relació a la totalitat de les dependències operatives indicades 
a l’annex.  
 
L’ordre d’assignació es portarà a terme atenent el criteri de la puntuació obtinguda 
en el concurs general per a la provisió de llocs esmentat en el punt 2 i, en cas 
d’empat, segons la data d’antiguitat a la categoria i el número d’ordre en la 
convocatòria d’accés a la categoria. 

 
3. Sol·licitants del col·lectiu C3. Els inclosos en aquest col·lectiu han de establir la 

seva preferència en relació a la totalitat de les dependències operatives indicades 
a l’annex.  
 
L’ordre d’assignació es portarà a terme atenent el criteri de la puntuació obtinguda 
en el concurs general per a la provisió de llocs esmentat en el punt 2  i, en cas 
d’empat, segons la data d’antiguitat a la categoria i el número d’ordre en la 
convocatòria d’accés a la categoria. 

 
4. A aquelles persones que, tot i haver obtingut destinació definitiva a la destinació 

genèrica Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) en el concurs general per a la 
provisió de llocs (núm. de registre de la convocatòria 200/22), no presentin la 
sol·licitud corresponent de dependències operatives, se’ls assignaran aquelles 
dependències que quedin vacants al final del procés. 

 
 
4.- Registre de les sol·licituds 
 
Es realitzarà mitjançant l’aplicació de Convocatòries de la PGME a l’àmbit Selecció, i 
d’acord amb les instruccions del document Manual de registre de preferències per a 
aspirants que està publicat a la intranet. 
 
El període de registre de sol·licituds comença el dia 5 d’agost de 2022 i finalitza el 
24 d’agost de 2022. 
 
 
Barcelona, 5 d’agost de 2022 
 
 
 
 
Montse Badia i Mas 
Cap del Servei d’Administració de la RPMB 
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ANNEX 
 
RELACIÓ DE DEPENDÈNCIES OPERATIVES DE COMISSARIES I 
FUNCIONS CORRESPONENTS  A LLOCS DE TREBALL DE LA DESTINACIÓ 
GENÈRICA UNITAT SEGURETAT CIUTADANA (BARCELONA) DE LA 
CATEGORIA DE CAPORAL/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
(DDO/200/22) 
 
 

NÚM. 
ORDRE 

DEPENDÈNCIA 
OPERATIVA COMISSARIA / FUNCIÓ ND HORARI DOTACIÓ 

1 900008A ABP Sant Martí 16 E 0 

2 900008B ABP Nou Barris 16 E 2 

3 900008C ABP Ciutat Vella 16 E 0 

4 900008D ABP Eixample 16 E 3 

5 900008E ABP Sants - Montjuïc 16 E 2 

6 900008F ABP Gràcia 16 E 2 

7 900008G ABP Horta - Guinardó 16 E 1 

8 900008H ABP Les Corts 16 E 0 

9 900008I ABP Sant Andreu 16 E 1 

10 900008J ABP Sarrià - Sant Gervasi 16 E 2 

11 900008Q Reacció i Dispositius (Comtal 100) 16 E 0 

12 900008R Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i 
Custòdia (ARIC) 16 E 3 

13 900008S Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i 
Trasllats (ARSET) 16 E 2 
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