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I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA
DE CATALUNYA

11177 LLEI 1/2004, de 24 de maig, de modificació
de l’article 22 de la Llei 10/1994, de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
(«BOE» 145, de 16-6-2004.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord
amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, promulgo la següent Llei 1/2004,
de 24 de maig, de modificació de l’article 22 de la
Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.

PREÀMBUL

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, regula, entre altres
aspectes, les funcions d’aquest cos de policia d’acord
amb les competències de la Generalitat. Progressiva-
ment, l’àmbit d’actuació de la Policia de la Generali-
tat-Mossos d’Esquadra s’ha anat ampliant a l’exercici de
les funcions que compleix com a policia ordinària i inte-
gral en tot el territori de Catalunya, com a conseqüència
dels acords de la Junta de Seguretat de Catalunya i
de la substitució de les forces i els cossos de seguretat
de l’Estat.

En el marc d’aquest procés de desplegament i d’as-
sumpció gradual de les funcions de seguretat ciutadana
i ordre públic que comporta el replegament de les forces
i els cossos de seguretat de l’Estat, es planteja la con-
veniència que els policies d’aquests cossos puguin acce-
dir al Cos de Mossos d’Esquadra, per un sistema espe-
cífic, ateses la formació i la preparació especialitzades
que tenen.

Tenint en compte el desplegament acordat per la Jun-
ta de Seguretat, Catalunya ha d’apostar per no perdre
aquells agents amb anys d’experiència i per incorporar
al Cos de Mossos d’Esquadra els que ho desitgin i vulguin
seguir a Catalunya prestant el servei de policia, espe-
cialment els que haurien de ser desplaçats a altres terri-
toris de l’Estat a causa del dit desplegament.

Atès que l’article 22 de la Llei 10/1994 estableix
que l’accés a la categoria de mosso o mossa es fa sola-
ment pel sistema d’oposició lliure, es fa necessari modi-
ficar aquest marc legal per tal que els membres d’altres
forces i cossos de seguretat puguin accedir al Cos de
Mossos d’Esquadra mitjançant un sistema específic, el
de concurs oposició, que permeti la realització d’unes
proves selectives i d’un curs específics i la possibilitat
d’establir, si escau, un període de pràctiques.

En conseqüència, es fa una nova redacció de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, que estableix, a més de
l’accés a la categoria de mosso o mossa amb caràcter
general pel sistema d’oposició lliure, l’accés pel sistema
de concurs oposició per als membres de les forces i
els cossos de seguretat, atesa llur condició de policia.

Article únic.

Es modifica l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra,
que resta redactat de la manera següent:

«1. L’accés a la categoria de mosso o mossa
es fa pel sistema d’oposició lliure, llevat dels mem-
bres d’altres forces i cossos de seguretat que pres-
ten serveis en l’àmbit territorial de Catalunya, que
hi accedeixen pel sistema de concurs oposició.

2. L’accés de membres d’altres forces i cossos
de seguretat no pot superar el quinze per cent del
nombre total de places de les convocatòries corres-
ponents fins que fineixi el desplegament territorial
de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

3. L’accés pel sistema d’oposició lliure reque-
reix, a més de la superació de les proves selectives
que estableix la convocatòria, la superació d’un curs
selectiu, que ha d’organitzar l’Escola de Policia de
Catalunya, i d’un període de pràctiques, l’avaluació
dels quals s’ha de restringir als mèrits i les capa-
citats professionals. Són exemptes del curs selectiu
les persones aspirants que aportin un certificat d’ha-
ver superat el curs corresponent a l’Escola de Poli-
cia de Catalunya.

4. L’accés pel sistema de concurs oposició
entre membres d’altres forces i cossos de seguretat
requereix, a més de la superació de les proves selec-
tives específiques que estableix la convocatòria, la
superació d’un curs selectiu d’adequació al Cos de
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que
ha d’organitzar l’Escola de Policia de Catalunya.

5. Durant el curs selectiu i, si escau, el període
de pràctiques, les persones aspirants tenen la con-
sideració de funcionaris en pràctiques. Durant
aquest període, les persones aspirants han de tenir
assegurats uns ingressos econòmics i la cotització
corresponent a la Seguretat Social a efectes de
drets passius o d’assistència sanitària. El nomena-
ment com a funcionari o funcionària de carrera úni-
cament es pot efectuar un cop superats el curs
i el període de pràctiques, d’acord amb el que esta-
bleix la convocatòria corresponent.

6. Amb independència de la prova de reco-
neixement mèdic que pugui establir la convoca-
tòria, durant el curs o el període de pràctiques,
o en acabar aquest, les persones aspirants poden
ésser sotmeses a les proves mèdiques que calgui
per a comprovar si hi concorre alguna causa d’ex-
clusió d’acord amb el quadre d’exclusions mèdi-
ques establert per a la categoria. Si de les proves
practicades es dedueix l’existència d’alguna causa
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d’exclusió, l’òrgan responsable pot proposar, en
funció de la gravetat de la malaltia o el defecte
físic, l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu, en
el qual cas correspon a l’òrgan competent per a
efectuar el nomenament d’adoptar la resolució pro-
cedent, que en cap cas no pot donar dret a indem-
nització.

7. No obstant el que disposa l’apartat 6, un
cop superat el curs selectiu, en el cas que l’exclusió
mèdica de l’aspirant sigui conseqüència de lesions
sofertes en l’exercici de les seves funcions com
a funcionari o funcionària en pràctiques, l’òrgan
responsable en pot proposar el nomenament com
a funcionari o funcionària de carrera a l’òrgan com-
petent. En aquest cas, s’ha d’assignar al dit fun-
cionari o funcionària un lloc de treball adequat a
les seves capacitats.»

Disposició final.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publi-
cat al DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 24 de maig de 2004.

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 4.142,
de 27 de maig de 2004)

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ

11255 ACORD de cooperació cultural, educativa i
científica entre el Regne d’Espanya i Sèrbia
i Montenegro, fet a Madrid el 24 de setembre
de 2003. («BOE» 146, de 17-6-2004.)

ACORD DE COOPERACIÓ CULTURAL,
EDUCATIVA I CIENTÍFICA ENTRE

EL REGNE D’ESPANYA I SÈRBIA I MONTENEGRO

El Regne d’Espanya i Sèrbia i Montenegro (d’ara enda-
vant, denominats les parts),

Amb la voluntat de desenvolupar i promoure la coo-
peració àmplia i variada en el camp de l’educació, la
cultura i la ciència, així com en altres sectors, d’acord
amb les normes dels tractats internacionals signats pels
dos països,

Convençuts que la cooperació en aquest sentit ha
de servir per millorar l’entesa mútua entre els ciutadans
dels dos països;

Han convingut a concertar aquest Acord al qual s’a-
justen les activitats abans esmentades.

Article 1.

Les dues parts s’han d’esforçar a desenvolupar la coo-
peració mútua entre els seus països en els sectors de
l’educació, la cultura i la ciència.

Article 2.

Les dues parts, per tal de preservar la cultura europea
i promoure’n el desenvolupament, han d’estimular una
millor entesa i el més profund coneixement de l’art, la
cultura i el testimoni cultural dels seus respectius pobles
mitjançant l’intercanvi de visites de persones i d’acti-
vitats.

Article 3.

Cada part ha de donar suport i impuls a la cooperació
entre els arxius històrics, els museus, les biblioteques
i altres institucions culturals amb la finalitat de facilitar
l’accés al material dipositat a les institucions esmentades
per als científics i investigadors de l’altra part.

Article 4.

Dins l’àmbit de l’educació, les parts han d’estimular:
l’intercanvi de professors;
la co�aboració entre diferents institucions docents;
la concessió de beques per realitzar estudis de post-

grau i d’especialització;
la difusió i l’estudi dels idiomes espanyol i serbi;
la participació d’estudiants i experts en els cursos

i seminaris de llengua i literatura espanyola i sèrbia;
l’intercanvi d’alumnes i estudiants.

Article 5.

Les parts han de considerar els termes i les modalitats
necessaris per al reconeixement mutu de graus i títols
tant de nivell universitari com secundari, d’acord amb
les disposicions vigents a cadascun dels dos països.

Article 6.

Les dues parts s’han d’esforçar a estimular, desen-
volupar i donar suport a la cooperació científica i tec-
nològica entre les seves respectives institucions
basant-se en l’equivalència, la reciprocitat i l’interès mutu,
incloent-hi l’intercanvi de científics i la promoció de pro-
grames comuns de recerca i de desenvolupament tec-
nològic.

Article 7.

En relació amb la cooperació cientificotècnica, les
dues parts convenen:

Les parts han de promocionar activitats científiques
que poden incloure: l’intercanvi de científics, el desen-
volupament de programes comuns de recerca, l’orga-
nització de congressos científics, la participació de cien-
tífics d’un país en conferències i reunions científiques
de l’altre país, l’intercanvi de publicacions i informació,
així com qualsevol altre tipus de co�aboració científica
que puguin acordar les parts o les seves institucions
dedicades a la recerca.

Les parts també han de promocionar activitats en
l’àmbit de la tecnologia, incloses en els camps esmentats,
que poden ser: l’intercanvi de documentació i informació
sobre noves tecnologies, l’execució de programes de
desenvolupament d’aquestes tecnologies i la celebració
de reunions o conferències sobre això.

Les parts han de cooperar en les àrees cientifico-
tecnològiques següents, sense excloure altres possibi-
litats: biomedicina, biotecnologia, disseny i producció
industrial, materials, processos i productes químics,
recursos naturals, recursos i tecnologies agroalimentà-
ries, tecnologies de la informació i de les comunicacions
i socioeconomia.


