QUI POT PRESENTAR-S’HI

Convocatòria de procés
selectiu per a l'accés a la
categoria de
SOTSINSPECTOR/A de
l'escala executiva del Cos
d’Agents Rurals de la
Generalitat

50 PLACES CONVOCADES
(inclou el 10% addicional)
NÚM. DE REGISTRE: 233

Les persones que reuneixin els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels
altres estats membres de la Unió Europea. En
qualsevol cas, les persones participants que no
tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar
documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat
establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió o en condicions d'obtenir el
títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica,
arquitectura tècnica o grau corresponent.
d) Estar en possessió del permís de conducció de
vehicles de la classe B, en vigor, o permisos
equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
e) Posseir els coneixements de nivell de suficiència
de català (C1) o superior.
f) Posseir els coneixements de llengua castellana
corresponents al diploma d'espanyol (nivell C2), en
cas que les persones participants no tinguin la
nacionalitat espanyola.
g) Posseir la capacitat física i psíquica necessària
per exercir les funcions pròpies de les places
convocades.
h) No tenir antecedents penals i no haver estat
separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol de les administracions públiques o
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial.

TERMINI PRESENTACIÓ
SOL·LICITUDS:
Del 16 de novembre al 14 de
desembre de 2018
(ambdós inclosos)

i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant
una declaració jurada.
j) Haver satisfet la taxa d'inscripció que
correspongui, d'acord amb el que estableix el punt 4
de l’annex 5 de les bases de la convocatòria,
sempre que no estigui inclòs en el supòsit
d'exempció establert a la base esmentada.
Requisits específics per participar pel torn de
promoció interna.
a) Ser funcionari/ària de carrera de l'escala bàsica
del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya.
b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys de
servei actiu en l’escala bàsica del Cos d’Agents
Rurals.

c) En cas que la persona participant, pel torn de
promoció interna, no disposi de la titulació
acadèmica prevista com a requisit de participació a
la base 2.1.c) però sí disposi de la titulació
acadèmica immediatament inferior, tal i com preveu
l’article 15.2 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del
Cos d’Agents Rurals, pot sol·licitar la dispensa de
titulació que estableix l'article 12.4 de la llei
esmentada anteriorment, sempre i quan no s’hagi
acollit abans a la dispensa de titulació per canviar
d’escala.
d) Trobar-se, respecte de la Generalitat de
Catalunya, en el cos i l'escala esmentades en
alguna de les situacions administratives següents:
servei
actiu,
excedència
voluntària
per
incompatibilitats amb prestació de serveis en
qualsevol altre lloc de l'Administració de la
Generalitat i sector públic adscrit, serveis especials,
serveis en altres administracions públiques o
qualsevol altra situació administrativa amb dret a
reserva del lloc de treball o destinació.
Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les
persones participants han de posseir en el dia de
finalització del termini de presentació de sol·licituds,
els requisits esmentats anteriorment, llevat dels
corresponents a llengua catalana i llengua
castellana, i s’han de continuar complint fins al
moment de la presa de possessió com a funcionari
de carrera.
ON ES POT OBTENIR I PRESENTAR LA
SOL·LICITUD
a) Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits
Gencat, accedint a l’adreça següent:
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits
mitjançant el formulari habilitat a l’efecte i seguint
les instruccions que proporciona la mateixa
aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest
portal queden registrades automàticament en el
Registre general electrònic.
b) Presencial: mitjançant el model de sol·licitud
d’admissió en suport paper, que es pot obtenir a la
pàgina web del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació mitjançant l’adreça:
http://agricultura.gencat.cat/convocatoriesagentsrur
als i que es pot presentar al Registre General del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i als Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
També es pot presentar en qualsevol dels llocs i pel
mitjans que autoritza la normativa vigent.
És imprescindible que la sol·licitud en suport paper
estigui signada per la persona participant.
QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

A l’efecte d’admissió en aquesta convocatòria es
tindran en compte les dades que les persones
participants hagin declarat, com a certes, en la
sol·licitud de participació.
Sol·licitud telemàtica: si la persona participant
autoritza a l’òrgan convocant a fer les
comprovacions d’ofici necessàries per acreditar les
situacions d’exempció i de bonificació de l’import de
la taxa, no cal presentar documentació justificativa.
En cas que no autoritzi, serà necessari presentar la
documentació acreditativa per restar exempt
d’abonar la taxa (1) o per gaudir de les
bonificacions de la taxa (2).
Sol·licitud presencial: fotocòpia compulsada del
resguard del pagament de la taxa, en el cas que el
pagament s’efectuï per gir postal o telegràfic o
transferència bancària.
Si la persona participant autoritza l’òrgan convocant
a fer les comprovacions d’ofici necessàries per
acreditar les situacions d’exempció i de bonificació
de l’import de la taxa, no cal presentar
documentació justificativa
En cas que no autoritzi, serà necessari presentar la
documentació acreditativa per restar exempt
d’abonar la taxa (1) o per gaudir de les
bonificacions de la taxa (2).
La manca de pagament, el pagament incomplet de
la taxa o la no-acreditació documental a efectes de
l’exempció o la bonificació de la taxa, determinarà
l’exclusió de la persona participant del procés
selectiu.
(1) Per restar exempt d’abonar la taxa:
S’ha de fer constar i presentar un certificat expedit
per la corresponent oficina de treball del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya o del Servei Públic
d’Ocupació Estatal, on constin de forma expressa
les dues condicions següents:
1. Que la persona participant es troba en situació
d’atur.
2. Que la persona participant no percep cap
prestació econòmica.
Si en el certificat consta només una de les dues
condicions esmentades, la persona participant serà
exclosa de la convocatòria.
(2) Per gaudir de les bonificacions de la taxa:
En el cas que la persona participant sigui membre
d’una família monoparental o família nombrosa de
categoria general o especial, cal adjuntar fotocòpia
confrontada del títol vigent.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds és de 20
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al DOGC.
L’últim dia per a la presentació de sol·licituds és:
14 de desembre de 2018 (Inclòs)

FASES I PROVES
PRIMERA FASE: Fase d’oposició
Puntuació total: 50 punts
Primera prova: coneixements teòric-pràctics
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i
eliminatori:
a) Primer exercici: qüestionari de coneixements:
respondre un qüestionari tipus test de 90 preguntes,
més 9 preguntes de reserva.
La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 25 punts.
La qualificació mínima per superar l’exercici serà de
12,5 punts.
b) Segon exercici: coneixements i situacions
pràctiques: desenvolupar deu preguntes de
resposta breu. La qualificació d'aquest exercici és
de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar
l'exercici és de 12,5 punts.
Es corregirà el segon exercici de les persones
aspirants, la puntuació de la qualificació del primer
exercici del qual estigui entre les 150 millors
puntuacions.
Segona prova: aptitud física
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en la realització dels exercicis físics que
es descriuen a la convocatòria i que són diferents
en funció del torn de participació. La qualificació
d’aquesta prova és d’apte o no apte. És condició
necessària per superar aquesta prova obtenir la
qualificació d’apte en cadascun dels exercicis
descrits a l’annex 6 de les bases de la convocatòria.
Tercera prova: avaluació de competències
professionals
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en una entrevista estructurada a la
persona aspirant en relació amb l'exercici de les
funcions pròpies de la categoria, en la qual
s’avaluarà el grau d'adequació al perfil de
competències professionals que consta a l’annex 4.
La qualificació de la prova serà d’apte/a o no
apte/a.
Quarta prova: prova mèdica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en un reconeixement mèdic a les
persones participants, realitzat per professionals
mèdics col·legiats designats pels Tribunal
Qualificador a fi d'acreditar que no pateixen cap
malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els
impedeixi exercir normalment les funcions pròpies
de la categoria de sotsinspector/a (subgrup A2) del
Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb les causes d’exclusió mèdiques
establertes a l'annex 7 d’aquesta convocatòria.
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no
apte/a.

Cinquena prova: prova de coneixements de
llengua catalana i llengua castellana
De caràcter obligatori i eliminatori.
Es convocaran a la realització d'aquesta prova les
persones participants que hagin estat declarades
aptes en la quarta prova, prova mèdica, i no hagin
acreditat el nivell de llengua catalana i/o de llengua
castellana requerits per la convocatòria.
Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici
d'avaluació de coneixements de llengua catalana i
un exercici d'avaluació de coneixements de llengua
castellana.
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no
apte/a.
L'acreditació d'aquesta documentació s'ha de fer en
el termini que s'indica a continuació: amb la
publicació de les qualificacions de la segona prova,
aptitud física, s'obrirà un termini de deu dies hàbils
per presentar aquesta documentació acreditativa.
Documentació acreditativa per restar exempt de
realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana:
- Certificat de nivell de suficiència de català C1 o
superior de la Direcció General de Política
Lingüística o de qualsevol dels títols, diplomes o
certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de
12 de novembre, modificada per l'Ordre
VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen
i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de
català de la Secretaria de Política Lingüística.
Les persones participants poden consultar aquesta
Ordre a través de l’adreça d’internet
http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/le
gislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/e
ns_equiv.pdf
- Documentació que acrediti que la persona
participant ha participat i obtingut plaça en
processos anteriors de selecció de personal per
accedir a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, en què hi hagués establerta una prova
de català del mateix nivell o superior, o que ha
superat la prova esmentada en altres processos
corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a
l'any 2017.
Les persones participants que hagin participat i
obtingut plaça en processos anteriors de selecció
de personal per accedir a la mateixa Administració
de la Generalitat en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior han
d'aportar una certificació del secretari general del
departament corresponent, o de l'òrgan en el qual
delegui, on consti de manera clara i expressa el
procés de selecció per accedir a l'Administració de
la Generalitat de Catalunya en què hagin participat,
el nivell de coneixements de la llengua catalana
requerit a la convocatòria i l'especificació del fet que
han obtingut plaça.

Les persones participants que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de l'oferta
pública d'ocupació de l'any 2017 ho han d'acreditar
mitjançant un certificat de l'òrgan convocant, o de
l'òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara
i expressa el procés de selecció en què han
participat, l'any de l'oferta d'ocupació de la
convocatòria, el nivell de coneixements de llengua
catalana requerit a la convocatòria i l'especificació
del fet que han superat la prova.
Si es tracta d'algun dels processos selectius
convocats i resolts pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, no serà
necessària l'acreditació documental esmentada tot i
que caldrà indicar-ho a l’apartat corresponent de la
sol·licitud, indicant el nom del departament i número
de registre de la convocatòria.
Documentació acreditativa per restar exempt de
realitzar la prova de coneixements de llengua
castellana:
Estan exemptes de realitzar aquest exercici les
persones participants que, no disposant de la
nacionalitat espanyola, acreditin la possessió
d’algun dels documents següents:
- Certificat conforme han cursat la primària, la
secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma d'espanyol (C2) d'acord amb el Reial
decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es
regulen els diplomes d’espanyol com a llengua
estrangera, modificat pel Reial decret 264/2008, de
22 de febrer, i per la disposició final primera del
Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti
haver superat totes les proves adreçades a obtenirlo.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers
expedit per les escoles oficials d'idiomes.
SEGONA FASE: Fase de concurs
Puntuació total: 24,62 punts.
En aquesta fase, que no té caràcter eliminatori, es
valoraran exclusivament:
1. Treball desenvolupat
Es valoren fins a un màxim de 12,62 punts.
1.1 Temps de serveis prestats a les categories del
Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya
o de qualsevol Administració Pública.
1.2 Temps de serveis prestats a categories laborals
corresponents a tasques homòlogues a categories
del Cos d’Agents Rurals.
2. Titulacions acadèmiques oficials:
Es valoren fins a 5 punts.
3. La competència en tecnologies de la informació i
comunicació:
Es valora fins a 3 punts.
4 Coneixements de llengua catalana: nivell superior
de català (C2):

Es valora amb 2 punts.
5 Coneixements d'idiomes estrangers:
Es valoren fins a 2 punts.
El Tribunal Qualificador farà pública la llista de
persones participants ordenades de més a menys
puntuació del torn lliure i del torn de promoció
interna d'acord amb la suma de les puntuacions
obtingudes en la fase d'oposició i en la fase de
concurs i la llista de persones proposades per
realitzar la fase formativa (curs selectiu) a l'Escola
d’Administració Pública de Catalunya així com la
data d’inici dels curs selectiu esmentat.
S’obrirà un termini de 20 dies hàbils per que les
persones convocades al curs presentin la
documentació que acredita els requisits de
participació
TERCERA FASE: fase formativa. Curs selectiu
Es realitzarà a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, de caràcter obligatori, amb una durada
de 400 hores lectives. La qualificació del curs
selectiu és d’apte o no apte.
El curs versarà sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies de la categoria de
sotsinspector/a de l'escala executiva del Cos
d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.
QUARTA FASE: període de pràctiques
Aquesta fase consisteix en la realització de 640
hores de pràctiques de servei efectiu a les
dependències que determini la Direcció General
dels Agents Rurals. La qualificació d’aquesta fase
serà d’apte/a o no apte/a.
Estaran exemptes de realitzar el període de
pràctiques les persones que participin pel torn de
promoció interna.
L'ordre definitiu de les persones participants que
han superat el procés selectiu es determinarà
sumant la puntuació obtinguda en les dues
primeres fases. El Tribunal publicarà les llistes
definitives de les persones participants que hagin
superat el procés selectiu d'acord amb les places
objecte de la convocatòria i en funció del torn de
participació, per ordre de puntuació final, les quals
seran proposades per al seu nomenament com a
sotsinspector/a del Cos d’Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya.

