
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/3975/2022, de 16 de desembre, de convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs
oposició per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals
(núm. de registre de la convocatòria 643).

L'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació pública que inclourà les places
de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma
d'organització de recursos humans que estiguin contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys durant els
tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Sense perjudici del què estableix la disposició transitòria primera de l'esmentada Llei, les places afectades pels
processos d'estabilització previstos a les lleis de pressupostos generals de l'Estat pels anys 2017 i 2018,
respectivament, seran incloses dins d'aquest procés d'estabilització, sempre que haguessin estat incloses en les
corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la Llei 20/2021,
no haguessin estat convocades o havent estat convocades i resoltes, haguessin quedat sense cobrir.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació
Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, preveu en el seu
Annex 1 el nombre de places de cada cos, escala o especialitat de personal funcionari que s'oferten per a
estabilització de l'ocupació pública temporal, amb indicació d'aquelles que es regeixen pel sistema selectiu
excepcional de concurs oposició d'estabilització.

Aquesta oferta d'ocupació pública ha estat precedida de la corresponent negociació amb les organitzacions
sindicals, de conformitat amb l'article 37.1.l) del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en l'àmbit de la
Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. A aquest efecte, l'Administració
de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb representació en la referida Mesa General van
adoptar per unanimitat l'Acord de 9 de maig de 2022 en relació amb l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de
l'ocupació pública temporal de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb representació en la
Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya han negociat, de conformitat
amb l'article 37.1.c) del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la disposició addicional sisena, segon
paràgraf, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, els processos d'estabilització regits pel sistema selectiu de
concurs oposició. A aquest efecte, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals amb
representació en la referida Mesa General van adoptar en el grup de treball d'estabilització l'Acord de 5 d'octubre
de 2022, sobre determinats aspectes de la fase d'oposició i de la valoració dels mèrits. Aquest Acord va ser
ratificat en la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya celebrada el 4 de
novembre de 2022.

Atès el que disposen la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals; el Decret 266/2007, de 4 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals; el Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; el Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de
personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, i l'Acord GOV/117/2022, de 7 de juny, d'atribució de competències als departaments de la Generalitat en
matèria de funció pública.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:
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   1. Convocar el procés d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per proveir 15 places de la
categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals (núm. de registre de la
convocatòria 643), d'acord amb les bases que figuren als annexos 1 i següents d'aquesta Resolució.

 

   2. De conformitat amb l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública
d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aquesta pot ser ampliada pel que respecta a
les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l'objectiu d'estabilització detraient
les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització i a l'inrevés.

Igualment les places de l'oferta a què fa referència el paràgraf anterior que tenen convocatòries vigents de
processos selectius d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els
processos d'estabilització.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, un recurs administratiu de reposició davant, la persona titular de la Direcció General de Funció
Pública en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra
resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos

 

Barcelona, 16 de desembre de 2022

 

Per atribució (Acord GOV/117/2022, de 7 de juny; DOGC núm. 8684, de 8.6.2022)

P. d. (Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre; DOGC núm. 8797, de 21.11.2022)

Direcció General de Funció Pública

 

P. s. (Resolució de 16 de novembre de 2022)

Alícia Corral Solà

Secretaria d'Administració i Funció Pública

 

 

Annex 1

Bases de la convocatòria

 

      1. Places convocades, àmbit de destinació, àmbit funcional i perfil professional

         1.1 Es convoca el procés de selecció mitjançant concurs oposició per proveir 15 places de la categoria
d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

         1.2 L'àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès a tot el territori de
Catalunya.

         1.3 Les funcions de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals són
les establertes a l'article 10.1.c) de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, a més de les generals incloses al capítol II i les
especialitzades incloses al capítol III, i les que consten en el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.
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      2. Requisits de participació

2.1.Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits generals
següents:

   a) Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.

   b) Edat.

Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

   c) Titulació exigida.

Estar en possessió del títol de batxillerat, de tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests títols, o qualsevol altre
de nivell superior. De conformitat amb l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE núm. 146, de 17.6.2009),
modificada per l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març (BOE núm. 62, de 14.3.2011), la superació de la prova
d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys es considera equivalent, sempre que s'acrediti algun dels
requisits següents:

   i. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent als efectes acadèmics o
als efectes professionals.

   ii. Haver superat un mínim de 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.

   d) Permís de conducció.

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) Llengua catalana.

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior de conformitat amb el que estableix el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret
3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès
en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya. Sense perjudici de l'esmentat, si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en
aquest cos en virtut d'una altra titulació de llengua catalana en el moment d'inici de la seva vinculació temporal,
aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

   f) Capacitat.

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades i no estar
inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica de les que consten a l'annex 4.

   g) Habilitació.

      g.1) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial ferma.

      g.2) 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.

   h) Armes

Prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc, mitjançant una
declaració jurada, així com sotmetre's als exercicis o programes que permetin avaluar la capacitat per poder dur
armes, d'acord amb l'article 17 del Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes
del Cos d'Agents Rurals.

   i) Condició de personal funcionari de carrera

No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se
sol·licita la participació ni d'un cos, , escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se
sol·licita la participació ni d'un cos, escala o especialitat funcionarial d'una altra administració pública amb
funcions assimilades a les del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita participar.
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En el cas que, en virtut de la superació d'un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la
condició de personal funcionari de carrera en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de
selecció i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

   j) Taxa de participació.

Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d'acord amb allò
previst a la base comuna 4, llevat dels supòsits d'exempció.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han
de continuar complint fins a la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l'exclusió de la persona aspirant del
procés de selecció i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

—3 Sol·licitud de participació

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini
de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través del web
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-
oposicio/, o del web Tràmits Gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135), mitjançant formulari normalitzat
que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que
proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i
no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o
que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants:

   a) Declaren responsablement:

   - Que compleixen els requisits de participació del procés de selecció respecte del qual sol·liciten la participació,
sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació.

   - La veracitat i exactitud de les dades que indiquen en el formulari de la sol·licitud de participació, sens perjudici
de la facultat de l'Administració de revisió i comprovació per a la seva constatació.

   b) Donen el consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per prendre
part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent,
així com perquè l'òrgan convocant i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici, sens
perjudici de la possibilitat o, si escau, de la necessitat de presentació de documentació.

 

4.Taxa d'inscripció.

4.1.Import de la taxa.

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquest procés de selecció, són els que
s'indiquen a continuació.

   a) Taxa general: 32,15 euros.

   b) Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10
euros.

   c) Amb bonificació per membre de família monoparental o família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

Estan exemptes de pagar la taxa les persones que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, es
trobin en situació d'atur i compleixin les dues condicions següents:

   - Estar inscrites en una oficina de treball del Departament de Drets Socials o, si escau, al Servei Públic
d'Ocupació Estatal com a demandants d'ocupació no ocupades.
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   - No percebre cap prestació econòmica.

4.2.Pagament de la taxa

El pagament de la taxa s'ha de realitzar pel mitjà que s'indica a continuació: en línia, amb targeta bancària VISA
o MASTERCARD de qualsevol entitat.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció comporta
l'exclusió de la persona sol·licitant en les llistes definitives admeses i excloses, i restaran sense efectes els drets
associats a la seva participació.

No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per una causa
imputable a la persona interessada.

 

5. Tribunal Qualificador

5.1.Composició.

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones següents: Presidenta: Marta Carrera Alcaraz

Presidenta suplent: Joaquima Hidalgo Galán

Secretari: Guillem Sabaté Aige

Secretària suplent: Margarita Pascual Miranda

Vocals titulars:

Josep Antoni Mur Allué

Sandra Guerrero Cabezas

Olalla Bueno Fraile

Vocals suplents

Antoni Mestres Solé

Sara Perarnau Parera

Joan Baraut Plaromani

El Tribunal Qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors i especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin amb la seva especialització tècnica en la realització i valoració de les proves o
exercicis.

Així mateix, formaran part del Tribunal Qualificador, com a titular i suplent, respectivament, en qualitat
d'assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les següents persones:

- Ma. Montserrat Aguilera Vilar

- Gemma Àfrica Bonet Roca

5.2.Funcionament.

El funcionament del Tribunal Qualificador s'adequarà a les normes pròpies dels òrgans col·legiats.

Els membres del Tribunal Qualificador estan subjectes al règim d'abstenció i recusació establert en els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els membres del Tribunal Qualificador hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en tot
el que fa referència a les qüestions tractades en les sessions que se celebrin.

El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés de selecció un nombre superior de
participants al de les places objecte de convocatòria, i serà nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho
contradigui.

De cadascuna de les reunions del Tribunal Qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

El Tribunal Qualificador aprovarà i publicarà els criteris tècnics per valorar les proves de la fase d'oposició a l'e-
tauler i al web web https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-
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temporal/concurs-oposicio/, la fase de concurs i la fase de pràctiques d'aquesta convocatòria, i resoldrà tots els
dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

El Tribunal Qualificador pot esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i
aritmètics.

L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta del president o presidenta del Tribunal Qualificador, pot requerir,
als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogut
incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatòria en qualsevol moment. En tot
cas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als
efectes pertinents.

En qualsevol moment de la convocatòria i prèviament al nomenament de funcionari o funcionària de carrera, les
persones participants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o psicotècniques que siguin necessàries
per tal de comprovar-ne l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 4. Si de les proves practicades
s'acredita l'existència d'alguna causa d'exclusió mèdica, el Tribunal Qualificador pot proposar a l'òrgan convocant
l'exclusió de les persones participants de la convocatòria.

El Tribunal Qualificador pot proposar a l'òrgan convocant l'exclusió del procés de selecció de les persones
participants que durant el transcurs de la convocatòria tinguin conductes contràries a la bona fe o orientades a
desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la
convocatòria. Així mateix, durant la fase d'oposició qualsevol incompliment de les instruccions establertes per a la
realització de les proves suposarà que es consideri prova nul·la, i aquesta circumstància comportarà l'exclusió del
procediment selectiu pel caràcter eliminatori de les proves.

En qualsevol moment el Tribunal Qualificador i la Direcció General de Funció Pública poden requerir a les persones
participants que acreditin la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial
identificatiu.

El Tribunal Qualificador no corregirà ni valorarà les proves o els exercicis de les persones aspirants en els quals
figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la identitat.

En els casos en què s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona
participant, el Tribunal Qualificador pot acordar la suspensió de la realització de la fase de formació de caràcter
selectiu, o de la fase de pràctiques, o el seu ajornament si encara no s'han iniciat, fins a conèixer els resultats de
les diligències o del procediment penal.

Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada per la Subdirecció General de Selecció i no se'n
podrà disposar fora d'aquest àmbit.

5.3.Seu.

El Tribunal Qualificador té la seu a la Direcció General dels Agents Rurals (finca Torreferrussa, ctra. B-140 de
Sabadell a Santa Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda).

La Direcció General dels Agents Rurals i la resta d'unitats del Departament d'Interior han de prestar el suport
material i tècnic necessari per a l'actuació del Tribunal Qualificador.

5.4.Assistències.

Els membres del Tribunal Qualificador i el personal col·laborador en la realització de les proves tenen dret a
percebre les assistències que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Als efectes del dret a la percepció de les assistències, les sessions del Tribunal Qualificadors s'hauran de produir
fora de la jornada obligatòria establerta en el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball
del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

6. Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves de la fase d'oposició

6.1.Calendari.

Les proves s'iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el
DOGC.

6.2. Lloc de realització de les proves

La resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc,
el dia, l'hora i les condicions de realització de les proves.
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6.3.Crida a les proves.

Les persones aspirants seran convocades per a cada prova o exercici en crida única i quedaran excloses de
l'oposició les que no hi compareguin.

L'ordre d'actuació de les persones participants en les proves s'iniciarà per la persona participant el primer cognom
de la qual comenci per la lletra "B", de conformitat amb la Resolució PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual
es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els
processos selectius de l'any 2022.

Les aspirants embarassades, a les quals els coincideixi la data de realització de la prova amb la data del part o els
dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de celebració
acordat, poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la prova en el termini dels tres dies hàbils
següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. El Tribunal
Qualificador fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els
drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s'ha de celebrar abans de la publicació de les
qualificacions de la fase d'oposició.

En tot cas, els aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi
sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions
o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas
d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment

 

7 Desenvolupament dels processos de selecció

7.1.Procediment de selecció.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

7.2. Admissió de les persones aspirants

7.2.1. Llista provisional de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública
dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), amb la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació del motiu d'exclusió.

7.2.2. Esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la
resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació que
es requereix a la convocatòria.

Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional, que no esmenin dins aquest
termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva
petició.

7.2.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de l'expiració del termini que preveu l'apartat anterior, la persona
titular de la Direcció General de Funció Pública aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC, la
llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

8.Procediment selectiu

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de les fases següents:

   1. Primera fase: fase d'oposició.

   2. Segona fase: fase de concurs.

   3. Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu.

   4. Quarta fase: fase de pràctiques.

8.1 Primera fase: fase d'oposició.

La fase d'oposició es valora fins a un màxim de 60 punts i està constituïda per les proves següents:
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   - Primera prova: Test de coneixements i supòsit pràctic, tipus test.

   - Segona prova: prova de personalitat.

   - Tercer prova: prova d'aptitud física.

   - Quarta prova: prova d'adequació psicoprofessional.

   - Cinquena prova: prova mèdica.

   - Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana.

         8.1.1. Primera prova:

   a) Primer exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes
alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari general i del temari específic que
consta a la Resolució INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les
proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la
Generalitat de Catalunya.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es
descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici
s'aplica la fórmula següent:

 

(A – E / 4) x P

Q = --------------------------------

N

Q= qualificació resultant.

A=nombre d'encerts.

E=nombre d'errors.

P=puntuació màxima de l'exercici.

N=nombre de preguntes.

En cas que els Tribunals Qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la
qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora 20 minuts

La qualificació de l'exercici és de 0 a 25 punts.

         a) Segon exercici: Supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva.

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb
les funcions de cos/escala del cos convocat

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es
descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici
s'aplica la fórmula següent:

 

(A – E/4) x P

Q =--------------------------------

N
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Q = qualificació resultant

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errors

P = puntuació màxima de l'exercici

N = nombre de preguntes

En cas que els Tribunals Qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la
qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 35 punts.

8.1.2.Segona prova: prova de personalitat. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona
aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la
personalitat que dificultin o impossibilitin l'exercici de les funcions de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup
C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

El Tribunal Qualificador determinarà les dimensions susceptibles de valoració i la seva ponderació en funció del
perfil establert i atenent als requeriments funcionals i competencials del lloc de treball de la categoria d'agent de
l'escala bàsica. En el cas de les persones declarades aptes, els resultats del test podran ser contrastats al llarg de
la fase formativa i de pràctiques.

A fi de determinar la qualificació d'aquest exercici, només es tindran en compte els resultats de les proves
practicades per les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el moment
respectivament indicat per a la realització de les proves d'avaluació psicològica abans esmentades. En
conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació d'aquest exercici els resultats d'altres proves a les
quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ,
simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.

8.1.3.Tercera prova: aptitud física. De caràcter obligatori i eliminatori

Seran convocades a la realització de la prova d'aptitud física les 100 persones participants que, d'entre les aptes
de la segona prova hagin obtingut les millors puntuacions en la primera prova. En cas d'empat de puntuació en la
posició 100, seran convocades totes les persones empatades en aquesta puntuació.

   a) Descripció

La prova física, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels exercicis següents:

   - Cursa de llançadora.

   - Circuit d'agilitat.

   - Pressió sobre banc.

   - Exercici aquàtic.

A l'annex 3 s'especifiquen l'objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems d'exigència de cada
exercici físic.

   b) Valoració.

La puntuació total de la prova física és d'apte o no apte.

La prova es valorarà d'acord amb la taula d'exigència de l'annex 3. Si la persona participant no arriba a la marca
exigida per ser apte/a a cada exercici, serà exclosa de la convocatòria

Organització de la prova:

En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptarà amb l'assessorament de professionals especialitzats en
educació física, amb veu però sense vot, perquè hi col·laborin, els quals es limitaran a prestar col·laboració en les
seves especialitats tècniques.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà provar
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cap element o material abans de la realització dels exercicis.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a l'exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici i
automàticament la qualificació de no apte. Aquesta circumstància comportarà l'exclusió del procediment pel
caràcter eliminatori de la prova d'aptitud física.

Per a la realització de la prova, les persones participants s'hi han de presentar amb roba i calçat esportius. Així
mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per
desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex 3.

En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid és el millor de tots dos.

Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el Tribunal Qualificador podrà fer les proves de consum de
substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a
augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova. El fet de donar un resultat positiu en una de
les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's
a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés de selecció.

Les dones que el dia de la prova d'aptitud física estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes
des del naixement del fill o filla poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la prova
fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos
d'Agents Rurals.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en la forma prevista a la base 5.2 abans de la data de realització de la prova
d'aptitud física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació
al·legada.

En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la següent convocatòria de selecció la nota de la
primera prova (coneixements teoricopràctics). Aquesta reserva quedarà condicionada al fet que la prova
efectuada no s'hagi modificat de forma substancial en el procés de selecció següent.

Les participants amb reserva de la nota de la primera prova (coneixements teoricopràctics) hauran de presentar
una sol·licitud de participació en la propera convocatòria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les
bases de la nova convocatòria.

         8.1.4 Quarta prova: prova d'adequació psicoprofessional.

Seran convocades a la realització de la prova d'adequació psicoprofessional les 50 persones participants que,
d'entre les aptes de la segona prova, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de les puntuacions de la
primera i de la tercera prova. En cas d'empat de puntuació en la posició 50, seran convocades totes les persones
aspirants empatades en aquesta puntuació.

La prova consta de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori.

El primer exercici consisteix a respondre un o diversos qüestionaris de competències professionals i el segon
exercici, a fer una entrevista, tots dos exercicis orientats a avaluar les característiques personals de l'aspirant i
determinar-ne el grau d'adequació a les funcions i tasques pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup
C, subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals que consten a la base 1.3.

Els dos exercicis tindran la mateixa valoració.

La prova d'adequació psicoprofessional consisteix en la realització d'un test de competències i d'una entrevista per
avaluar el grau d'adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria d'agent de
l'escala bàsica.

En cap cas l'avaluació del resultat de l'entrevista estarà condicionada o vinculada de manera exclusiva al test de
competències, el qual constitueix un element previ per orientar, si es considera convenient, el contingut
d'aquesta.

En l'entrevista s'obté informació en relació amb el desenvolupament personal i professional de la persona
participant per objectivar la presència o absència de comportaments associats a les competències d'aquesta
categoria.

Es valoren les competències següents: responsabilitat i orientació a la qualitat, cooperació i treball en equip,
autonomia i iniciativa, resolució de problemes, orientació de servei a les persones, adaptabilitat i flexibilitat,
autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal, motivació i identificació amb
l'organització i habilitats socials i comunicatives.

Les competències clau són: treball en equip, habilitats comunicatives, compromís amb la missió i la seva
organització, iniciativa, autocontrol i flexibilitat.
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Cada competència es valora d'1 a 10 punts. Per ser considerat apte o apta en aquesta prova s'han de complir dos
requisits:

   1. Obtenir una puntuació total igual o superior a 50 punts.

   2. Obtenir una puntuació superior a 3 punts en cadascuna de les competències clau.

La qualificació de la prova d'adequació psicoprofessional és d'apte o no apte i s'obté a partir de la integració de la
informació obtinguda del test de competències i de l'entrevista. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte.
Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

El Tribunal Qualificador, per a la realització i l'avaluació de l'exercici d'entrevista d'aquesta prova, podrà comptar
amb personal assessor especialista, el qual l'assistirà en el transcurs de l'entrevista i podrà conduir-la, i emetrà
l'informe tècnic corresponent de cada persona aspirant. El Tribunal Qualificador, degudament constituït, farà
l'entrevista amb l'assistència del personal assessor especialista.

Una vegada finalitzada l'entrevista, el personal assessor n'emetrà l'informe tècnic, amb el vistiplau dels membres
del Tribunal presents, que el traslladarà al Tribunal Qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi els resultats. La durada
de l'exercici d'entrevista és de 60 minuts, aproximadament, per cada aspirant.

El dia de la realització del test de competències, les persones participants hauran de lliurar un informe de la vida
laboral emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que serà utilitzat com a element de suport a la prova
d'adequació psicoprofessional.

8.1.5.Cinquena prova: prova mèdica. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats
designats pel 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 d'agent de l'escala bàsica (grup C,
subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Les persones participants incloses en alguna de les causes d'exclusió mèdica establertes a l'annex 4 quedaran
excloses de la convocatòria. El Tribunal Qualificador aprovarà i farà pública la llista amb les persones excloses.

A l'inici de la prova, les persones participants han d'emplenar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració
jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no empleni aquest qüestionari,
així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comporta la seva exclusió automàtica del
procés de selecció.

La realització de la prova mèdica implica el consentiment de les persones participants perquè els resultats
corresponents es posin a disposició del Tribunal Qualificador per tal que serveixin de fonament per a l'avaluació de
la prova.

Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal,
valoració sensorial, l'aparell locomotor, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori, el sistema nerviós i exploració
mèdica general a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells
que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C,
subgrup C1) del Cos d'Agents Rurals.

S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma,
audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, les exploracions
complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en
cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 4.

Cadascuna de les proves que s'han de dur a terme es faran en una única crida en els dies i hores que es
determinin.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tenen en compte els resultats de les proves
dutes a terme en el moment de realització de les proves pels serveis mèdics o les persones especialistes
designades pel Tribunal Qualificador, i els seus resultats sempre s'han de referir al moment del reconeixement
mèdic. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats mèdics o antropomètrics que la persona
participant pugui aportar abans, durant o després del dia de la prova mèdica, en relació amb les causes d'exclusió
abans esmentades i que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada participant.

8.1.6.Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la
cinquena prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana requerit per la convocatòria.
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Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) equivalent
o superior, de conformitat amb el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del
català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no
n'estiguin exemptes.

8.1.6.1.Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana.

Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que acreditin que posseeixen algun dels documents que
s'especifiquen a continuació:

   - Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o de
qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, 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. L'Ordre esmentada es pot consultar a través de l'adreça d'Internet següent:

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf

Igualment queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants
que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

Si el procés selectiu no ha estat convocat per la Direcció General de Funció Pública, caldrà aportar certificació
del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, on consti de
manera clara i expressa el procés de selecció de personal en què hagi participat l'aspirant, el número de registre
de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l'especificació que
l'aspirant ha obtingut plaça.

            8.1.6.2. Descripció de la prova.

Consisteix a realitzar davant membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que el
Tribunal designi, un exercici que consta de dues parts:

Primera part: s'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a
mínim, i la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement sobre l'ortografia, la
morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part: s'hi avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o una
exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i a 30 minuts per a
la segona.

            8.1.6.3. Valoració.

La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.

Per ser declarat apte o apta en aquest exercici, s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat
amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

            8.1.7.Llistes de persones participants convocades a la realització de la prova de coneixements de llengua
catalana.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista provisional de participants que han de fer la prova de llengua catalana
juntament amb la publicació de les qualificacions de la quarta prova: avaluació de competències professionals.
Aquestes llistes s'elaboren a partir de les dades sobre acreditacions de coneixements de llengua catalana que
consten en el Registre General de Personal i la documentació aportada per les persones participants.

Les persones que consten en aquesta llista provisional disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de
l'endemà de la seva publicació, per esmenar els defectes o presentar la documentació acreditativa corresponent.

El Tribunal Qualificador publicarà la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana al
mateix temps que es facin públiques les qualificacions de la cinquena prova: prova mèdica.

         8.1.8. Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.

La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en la
primera prova, sempre que hagin estat declarades aptes en les proves restants que conformen la fase d'oposició.
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8.2.Segona fase: fase de concurs.

La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a
continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

8.2.1 Mèrits que es valoren

8.2.1.1 Serveis prestats.

Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 32 punts, d'acord amb la distribució següent:

            a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, escala o
especialitat funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la
participació, a raó de 0,550 punts per mes complet.

            b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en altres administracions públiques
en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilats al de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
respecte del qual se sol·licita la participació, a raó de 0,183 per mes complet

En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies
naturals.

8.2.1.2. Superació sense plaça de processos selectius d'accés.

Es valora haver superat un procés selectiu de concurs oposició sense haver obtingut plaça de la darrera
convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, independentment d'haver superat o no la fase de pràctiques amb 2 punts.

8.2.1.3. Coneixements de llengua catalana.

Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la
convocatòria: 0,75 punts.

b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,75 punts.

            c) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 0,75 punts.

            d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 0,75 punts.

8.2.1.4. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i
els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3 punts, d'acord amb la distribució següent:

   a) Certificat de nivell avançat: 3 punts.

   b) Certificat de nivell mitjà: 2 punts.

   c) Certificat de nivell bàsic: 1 punt.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

8.2.2.Al·legació i acreditació dels mèrits.

Els mèrits que no constin en el Registre General de Personal s'han d'al·legar en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, i s'han d'acreditar mitjançant els
documents i procediments que s'especifiquen en els apartats següents:

   a) Serveis prestats:

Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 8.2.1.1.a) i, si escau, les corresponents bases
específiques, es comprovaran d'ofici, a partir de les dades que constin al Registre General de Personal.

Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 8.2.1.1.b) s'acreditaran mitjançant l'aportació, per la
persona aspirant, del certificat normalitzat que s'estableix a l'Annex 2 de la present Resolució.

   b) Superació sense plaça de processos selectius d'accés:

Es comprovarà d'ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la
Direcció General de Funció Pública i, en el seu cas, de la informació que acreditin els departaments de la
Generalitat de Catalunya.
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   c) Coneixements de llengua catalana:

Es comprovarà d'ofici, a partir de les dades que consten tant en el Registre general de personal com en la base de
dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública.

Quant al nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació en la
convocatòria, a què fa referència la base comuna 8.2.1.3.a), el que no consti en la base de dades i en el Registre
esmentats, s'acreditarà mitjançant l'aportació, per la persona aspirant, d'algun dels certificats de la Secretaria de
Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per 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.

Quant als llenguatges d'especialitat, el que no consti en la base de dades i en el Registre esmentats, s'acreditarà
mitjançant l'aportació, per la persona aspirant, de certificats o títols reconeguts de coneixements específics de
llengua catalana. Els certificats i títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana i que es valoren
a efectes del mèrit a què fa referència la base comuna 8.2.1.3, apartats b), c) i d), són els que consten en l'enllaç
web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-
oposicio/

   d) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC i equivalents):

Es comprovarà d'ofici, a partir de les dades que consten en el Registre General de Personal.

El que no hi consti, s'acreditarà mitjançant l'aportació, per la persona aspirant, d'algun dels certificats
d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o els declarats equivalents,
d'acord amb la informació continguda en els enllaços web següents:

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/
https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/

8.3 Publicació de la valoració provisional de mèrits.

Transcorregut el termini anterior, el Tribunal Qualificador publicarà l'Acord de valoració provisional de mèrits.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació
de la valoració provisional per presentar davant el Tribunal Qualificador les al·legacions i la documentació
acreditativa que considerin oportunes.

En qualsevol cas, el Tribunal Qualificador podrà sol·licitar a les persones aspirants o a l'òrgan competent la
informació necessària, el qual expedirà, amb aquest efecte, els certificats que correspongui.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada
per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en
compte per part del Tribunal Qualificador corresponent i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al
respecte.

Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador farà pública la valoració
definitiva dels mèrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs.

8.4. Acreditació de requisits per al nomenament d'aspirants alumnes.

8.4.1.Seran convocades a la realització de la fase de formació les persones participants que hagin estat aptes en
la fase d'oposició.

La convocatòria a la fase de formació s'ha de fer seguint una llista final de les persones que hagin superat el
procés, ordenades segons la puntuació obtinguda i d'acord amb el nombre de places convocades.

En cas d'empat de puntuació en la darrera posició (15), s'aplicaran els criteris de desempat següents:

   - En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en l'exercici Test de coneixements

   - En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en l'exercici Supòsit pràctic

   - En tercer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova física.

   - Finalment, si encara persisteix l'empat, es resoldrà per la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels
exercicis físics, per l'ordre en què apareixen a la convocatòria.

8.4.2.Durant la realització de la fase formativa i la fase de pràctiques, les persones participants tindran la
consideració de funcionàries en pràctiques. Per poder efectuar aquest nomenament, caldrà que abans de l'inici del
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curs selectiu, i dins el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la proposta de
persones convocades al curs, les persones aspirants presentin, mitjançant el tràmit previst a la base 12, la
documentació que acredita els requisits de participació, d'acord amb la informació següent:

   a) Document nacional d'identitat, en vigor

   b) Documentació que acrediti estar en possessió de la titulació d'acord amb el que s'estableix a la base 2.1.c).

   c) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap Administració pública.

   d) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o
declaració que se sol·licitarà l'autorització que estableix l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

   e) Certificat d'antecedents penals del Registre Central de Penats.

   f) Documentació que acrediti estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B, en vigor, o
permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

   g) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

Les persones participants que no hagin manifestat oposició expressa, mitjançant la casella corresponent de la
sol·licitud de participació, al fet que l'òrgan convocant faci les comprovacions necessàries per acreditar els
requisits dels quals es pugui fer la consulta, quedaran exemptes de presentar la documentació acreditativa
d'aquests requisits en el termini establert. El Tribunal Qualificador indicarà, juntament amb la proposta de
persones convocades al curs, quins requisits resten exempts d'acreditació.

Les persones participants proposades pel Tribunal Qualificador que no presentin la documentació necessària dins
el termini dels vint dies hàbils, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l'òrgan
convocant, i les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser nomenades funcionàries en pràctiques,
seran declarades excloses del procés selectiu i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat.

Si una de les persones proposades per a la realització de la fase de formació és declarada exclosa de la
convocatòria, el Tribunal Qualificador proposarà per realitzar la fase de formació la següent persona participant de
la llista final que preveu la base 8.4.1.

8.4.3.Abans de l'inici de la fase formativa, les persones participants que hi estan convocades seran nomenades
funcionàries en pràctiques de la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals. Les persones que
tinguin la condició d'empleades públiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya poden sol·licitar una
llicència per pràctiques retribuïdes.

Durant la fase formativa, les persones participants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C,
subgrup C1, i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

En cas que la persona participant ja disposi de la condició d'empleada pública de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, podrà optar en aquesta fase entre percebre les retribucions establertes al paràgraf anterior o bé les
corresponents al seu lloc de procedència. Aquesta opció s'ha d'adoptar abans de l'inici del curs selectiu i s'ha de
comunicar a l'òrgan competent.

La realització de la fase formativa no dona dret a percebre cap tipus d'indemnització per raó del servei.

8.5.Tercera fase: fase formativa de caràcter selectiu. Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

8.5.1.Aquesta fase consisteix a superar un curs selectiu obligatori i eliminatori d'una durada no superior a 530
hores lectives. En aquest curs s'avalua la capacitat de l'alumnat per posar en pràctica de manera integrada els
coneixements adquirits, les habilitats, les destreses i les actituds amb els quals puguin desenvolupar
satisfactòriament les funcions i tasques de la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals.

8.5.2.Qualificació: les persones participants han de superar el curs selectiu determinat per l'ISPC d'acord amb els
criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la Junta d'Avaluació del Curs.

8.5.3.Quedaran excloses del procés de selecció les persones participants que durant aquesta fase del procés
perdin la condició d'alumne d'acord amb l'article 8 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La direcció de l'ISPC ha d'informar el
Tribunal Qualificador de les persones participants que perdin definitivament aquesta condició.

8.5.4.Les dones que acreditin que estan embarassades i les persones participants amb dret a gaudir del permís
per naixement, adopció o acolliment podran sol·licitar l'ajornament de la realització del curs selectiu fins a la
realització del proper curs de formació de l'ISPC en la següent convocatòria d'accés a la categoria d'agent de
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l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar, mitjançant el tràmit previst a la base
12, abans de la data de realització del curs selectiu i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, dels documents
que acreditin la situació al·legada.

8.5.5.Poden optar per quedar exemptes de fer aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la
presentació de la certificació corresponent, que n'han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar
impartit per l'ISPC. Aquesta opció s'entendrà exercida si la persona participant ho sol·licita expressament aportant
el certificat esmentat abans de la data de realització del curs selectiu mitjançant el tràmit previst a la base 12.

8.6 Quarta fase: període de pràctiques.

Seran convocades a la realització de la fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, les persones
participants que hagin superat la fase de formació.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la
categoria d'agent durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

Les persones participants que no siguin exemptes faran un període de pràctiques, d'una durada de 6 mesos de
servei efectiu als serveis i les demarcacions territorials que, segons la seva activitat, siguin més adequats per a la
formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les
tasques assignades a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1), a més de garantir el
coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, el cap o la cap de la unitat orgànica on la persona participant hagi
realitzat el període de pràctiques emetrà un informe d'avaluació d'aquestes pràctiques, segons el model d'informe
aprovat pel Tribunal Qualificador, i la persona participant podrà fer-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Aquest informe d'avaluació i la documentació adjunta, si escau, formaran l'expedient d'avaluació de pràctiques de
la persona participant, i s'haurà de trametre al Tribunal Qualificador perquè estableixi la qualificació d'apte o no
apte, en funció dels criteris d'avaluació prèviament aprovats i publicats. La qualificació de no apte ha d'anar
acompanyada del corresponent informe motivat i comportarà l'exclusió del procés de selecció.

Durant la fase de pràctiques les persones participants percebran les retribucions bàsiques i les retribucions
complementàries establertes per a la categoria d'agent de l'escala bàsica (grup C, subgrup C1) del Cos d'Agents
Rurals i estaran en situació d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 

9.Proposta de nomenament

L'ordre definitiu de les persones que hagin superat el procés de selecció es determinarà sumant la puntuació
obtinguda en les fases d'oposició i de concurs, de més a menys puntuació. El Tribunal publicarà les llistes
definitives de les persones participants que hagin superat el procés de selecció d'acord amb les places objecte de
la convocatòria i per ordre de puntuació final, les quals seran proposades per al seu nomenament com a agent de
l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals. El nombre de persones participants proposades per ser nomenades no
podrà superar el nombre de places convocades.

 

10.Assignació de destinacions i nomenament de funcionaris

A les persones aspirants proposades per a nomenament i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la
totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter
provisional, un lloc de treball.

La persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d'adjudicació de llocs i farà
pública la relació de llocs base que s'ofereixen i l'adjudicació s'efectuarà segons l'ordre de puntuació obtingut en
el procés de selecció.

 

11. Presa de possessió

Les persones funcionàries nomenades disposaran d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució
de nomenament al DOGC, per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió davant l'òrgan competent en
matèria de funció pública.

La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comporta la pèrdua de tots els drets respecte del
procés, llevat dels casos de força major, que seran comprovats i valorats degudament per l'Administració.
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12. Publicacions i informació del desenvolupament dels processos de selecció i presentació d'escrits i
documentació

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler)
(http://tauler.gencat.cat).

Igualment, aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els
models de documents a què fan referència les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar a l'enllaç
següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-
locupacio-temporal/concurs-oposicio/).

Així mateix, través dels apartats “Estat de les teves gestions” o de l'Àrea Privada del web Tràmits Gencat
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/), les persones aspirants poden obtenir informació actualitzada i
individualitzada sobre la seva participació en el procés o processos de selecció en què participin.

Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i documentació a través de l'aplicació habilitada a
l'efecte per part de l'òrgan convocant o, en el seu cas, mitjançant el tràmit electrònic Presentació d'escrits,
documents i esmenes relatius a un procés de selecció disponible al web de tràmits gencat
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135.

 

13.Règim d'impugnacions i al·legacions

13.1. Resolucions de l'òrgan convocant

Contra les resolucions de l'òrgan convocant que aprova la convocatòria, la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones aspirants, o altres
resolucions definitives, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació.

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic
Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció
Pública disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135.

13.2.Acords dels Tribunals Qualificadors.

Contra els acords dels Tribunals Qualificadors de valoració definitiva de mèrits, de qualificació de les proves, de
proposta de nomenament, o altres actes de tràmit qualificats previstos en l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades poden
interposar recurs d'alçada, davant l'òrgan convocant, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació.

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic
Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció
Pública disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135

 

Contra la resta d'actes de tràmit del Tribunal Qualificador, les persones aspirants poden presentar les al·legacions
que considerin convenients davant del Tribunal Qualificador, en el termini de deu dies hàbils a comptar de
l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acte, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al
procediment, d'acord amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les persones aspirants han de presentar les seves al·legacions a través del tràmit electrònic Presentació d'escrits,
documents i esmenes relatius a un procés de selecció disponible al web de tràmits gencat
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135

 

 

Annex 2

Model de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques
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http://tauler.gencat.cat/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=PROSELTRAM
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2F22118&data=05%7C01%7Cagarciape%40gencat.cat%7Ce163405cc4f44f48353c08da3cac548f%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637889008086925312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t9uc8%2BxgtOA3bnUw9tZyPq6A%2FAR%2FCYkXd0JOO8SE%2BAM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2F22118&data=05%7C01%7Cagarciape%40gencat.cat%7Ce163405cc4f44f48353c08da3cac548f%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637889008086925312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t9uc8%2BxgtOA3bnUw9tZyPq6A%2FAR%2FCYkXd0JOO8SE%2BAM%3D&reserved=0
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2F22118&data=05%7C01%7Cagarciape%40gencat.cat%7Ce163405cc4f44f48353c08da3cac548f%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637889008086925312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t9uc8%2BxgtOA3bnUw9tZyPq6A%2FAR%2FCYkXd0JOO8SE%2BAM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2F22118&data=05%7C01%7Cagarciape%40gencat.cat%7Ce163405cc4f44f48353c08da3cac548f%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637889008086925312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t9uc8%2BxgtOA3bnUw9tZyPq6A%2FAR%2FCYkXd0JOO8SE%2BAM%3D&reserved=0
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135
https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135


 

A l'efecte del còmput del mèrit de serveis prestats en altres administracions públiques, previst en la base
8.2.1.1.b) de l'Annex 1, les persones aspirants els han d'acreditar mitjançant l'aportació de certificat emès en el
formulari normalitzat següent:

 

Certificat de serveis prestats com a personal funcionari interí en altres administracions públiques

 

Dades de l'administració pública i de l'òrgan competent que expedeix el certificat

   - Administració pública:

   - Nom i cognoms de la persona que signa:

   - Càrrec:

   - Si actua per delegació, indiqueu el butlletí oficial on s'ha publicat la delegació:

(  ) BOE  (  ) DOGC   (  )  BOP Núm. .......... Data ..........(dd/mm/aaaa) Norma

 

Certifico l'exactitud de les dades següents, que concorden amb els antecedents que consten en aquesta
administració pública:

 

Dades personals i professionals de la persona que ha sol·licitat el certificat

 

Nom i cognoms: ..........NIF/NIE: ..........

 

Cos, escala o especialitat
funcionarial

Grup i/o subgrup
de titulació

Data inici
prestació serveis

Data final
prestació serveis

Nombre mesos/dies
serveis prestats

     

     

     

 

 

Descripció de les funcions desenvolupades, amb referència a la norma funcional, en cada cas:

 

I, perquè així consti, a l'efecte de la valoració en la convocatòria especificada, signo aquest certificat.

 

Signatura de l'òrgan competent

 

[Indicar lloc i data en cas de signatura no electrònica]

 

 

Annex 3

Aptitud física
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Cursa de llançadora

Objectiu: valorar la resistència aeròbica de la persona participant. Descripció de la prova:

   a) Posició inicial. La persona aspirant es col·locarà darrere la línia de sortida a 1 m, aproximadament, de
distància entre aspirants.

   b) Es posarà en marxa l'enregistrament sonor. En sentir el senyal de sortida, la persona aspirant s'haurà de
desplaçar fins a la línia oposada (20 m), trepitjar-la, pivotar i, quan senti el senyal següent, tornarà cap a l'altra
línia, pel mateix carrer, sense entorpir la resta de participants. Aquesta situació es repetirà durant tot el test. S'ha
d'intentar seguir el ritme progressiu marcat pel so.

   c) La persona participant repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no pugui arribar a
trepitjar la línia al moment indicat per l'enregistrament sonor. En aquest moment, s'haurà de retirar en direcció a
la línia des d'on hagi iniciat l'exercici i lliurarà la seva targeta al testador o testadora.

Normes:

   a) Les persones participants estan obligades a retirar-se de l'exercici quan els ho indiqui el testador.

   b) S'ha de trepitjar la línia abans o just en el moment en què soni el senyal sonor.

   c) No es pot sortir per trepitjar la línia oposada fins que no s'hagi sentit el senyal sonor.

   d) No es poden fer girs circulars durant el canvi de sentit, sinó que s'ha de pivotar. Valoració:

Se'n farà un únic intent. S'anotarà l'últim període (també anomenat “palier”) anunciat abans que la persona
participant perdi el ritme del senyal sonor.

Unitats:

S'enregistrarà en períodes i mitjos períodes.

 

 

Circuit d'agilitat (vegeu la imatge del circuit)

Objectiu: valorar l'agilitat de la persona participant.

 

 

Descripció de la prova:
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   a) Posició inicial. La persona participant iniciarà l'exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i
glutis darrere la línia de sortida (0).

   b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

Sortirà corrents fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un matalàs i farà una tombarella amb
recolzament de les dues mans sobre el matalàs (1). A continuació, es dirigirà cap a la primera tanca (2), deixant-
la al costat esquerre, fins a ultrapassar-la i hi passarà per sota. Correrà després cap al plint d'aproximadament 1
m d'alçada (3), que haurà de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre
dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit, es dirigirà cap a la segona tanca (4), que passarà
directament per darrere, girarà cap a la dreta i hi passarà per sota. Anirà frontalment cap a la primera tanca (5),
que haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm, homes 90 cm).

   c) S'aturarà el cronòmetre en el moment en què la persona participant faci contacte amb un peu a terra,
darrere la tanca, i es registrarà el temps emprat.

Normes:

   a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir abans del senyal del testador i s'haurà d'estar
correctament col·locat abans de començar l'exercici.

   b) La tombarella s'haurà de fer sobre l'eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i se
sortirà del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida.

   c) En el transcurs de l'exercici, no es podrà tombar o desplaçar (horitzontalment o verticalment) cap obstacle.

   d) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com s'explica
en aquesta descripció.

   e) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de l'exercici descrits en el desenvolupament d'aquest protocol
farà que l'exercici es consideri nul.

Valoració:

La persona participant disposarà de dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps (en segons i dècimes
de segon) d'ambdós. Si aquests dos intents, no consecutius, són nuls, no hi haurà possibilitat d'un tercer intent i
l'exercici també serà nul.

 

Pressió sobre banc

Objectiu: mesurar la força i la resistència de la musculatura de l'extremitat superior. Descripció de la prova:

   a) Posició inicial. La persona participant es posarà en decúbit supí sobre el banc de pressió amb els peus
recolzats a terra.

   b) Al senyal del testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici des de la
posició de braços estirats.

   c) La persona participant haurà d'aixecar el pes i fer tantes repeticions com sigui possible en un temps màxim
de 45 segons.

   d) L'aixecament s'efectuarà amb les dues mans, amb una separació lleugerament superior a la de les espatlles
en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

   e) L'exercici finalitzarà quan hagi transcorregut el temps màxim de realització de 45 segons o per voluntat de la
persona participant.

Normes:

   a) La repetició no serà vàlida si no s'estenen totalment els colzes o la barra no toca el pit en la flexió dels
colzes. No és permès fer rebots amb la barra sobre la caixa toràcica.

   b) Les repeticions es comptaran en veu alta, utilitzant el mateix nombre que l'anterior en cas d'una repetició no
vàlida.

   c) No es podran utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

   d) El pes a aixecar serà diferent per a homes i dones. El pes per als homes serà de 40 kg, i de 25 kg per a les
dones.
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Valoració: només es podrà fer l'exercici una vegada. S'anotarà el nombre total de repeticions vàlides realitzades
en un temps màxim de 45 segons.

 

Exercici aquàtic

Objectiu: valorar la capacitat d'adaptació de la persona participant al medi aquàtic. Descripció de la prova:

   a) Posició inicial. La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del
testador, es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant iniciarà l'exercici.

   b) Consisteix a nedar 50 metres en una piscina en l'estil que esculli la persona participant. En sentir el senyal
acústic, saltarà a la piscina i nedarà els 50 metres de manera seguida i sense fer cap interrupció o parada en el
trajecte, a excepció de les piscines de 25 metres, en què haurà de tocar la paret i fer un gir.

   c) El cronòmetre s'aturarà en el moment en què la persona participant toqui amb la mà la paret corresponent al
final dels 50 metres.

Normes:

   a) El fet de no nedar tot el recorregut establert (50 m), no fer tot el recorregut de manera continuada, avançar
ajudant-se amb la paret, obstruir o molestar un altre nedador o fer dues sortides falses implicarà l'exclusió de la
persona participant de l'exercici. S'entén per sortida falsa començar l'exercici abans de l'ordre de sortida.

   b) El vestit i el casquet de bany són obligatoris per fer aquest exercici. Només es permet la utilització d'ulleres
de natació.

Valoració:

La persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotarà el temps
emprat (en segons i dècimes de segon). Es considerarà apta, i puntuarà 2,5 punts, sempre que no se superi el
temps màxim establert tenint en compte la taula d'exigència.

 

Taula d'exigència dels exercicis físics:

 

 

 

Annex 4

Exclusions mèdiques

 

   1. Constitució física

Serà excloent un índex de massa corporal inferior a 18,5 o superior a 30.

En cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.
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L'índex de massa corporal s'estima mitjançant l'índex de Quetelet (pes en kg dividit per l'alçada al quadrat en
metres).

 

   2. Oftalmologia

Agudesa visual llunyana binocular inferior a 0,8. S'accepta ús de correcció.

Agudesa visual llunyana monocular inferior a 0,6. S'accepta ús de correcció.

Retinopatia.

Hemeralopia.

Hemianòpsia.

Diplopia.

Discromatòpsies: es mesuraran pel test d'Ishihara, i a criteri mèdic es podrà fer el test de Farnsworth-Munsell.

Glaucoma no controlat amb medicació.

Afàquies.

Subluxació del cristal·lí.

Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a la permesa.

Queratitis crònica.

Alteracions oculomotores importants.

Dacriocistitis crònica.

Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeixi la protecció de l'ull a la intempèrie.

Tumors oculars.

 

   3. Otorrinolaringologia No s'admetrà audiòfon.

No s'admetran pèrdues d'agudesa auditiva bilateralsuperiors a:

30 decibels en la freqüència 500 hertzs.

30 decibels en la freqüència 1.000 hertzs.

30 decibels en la freqüència 2.000 hertzs.

30 decibels en la freqüència 3.000 hertzs

50 decibels en la freqüència 4.000 hertzs.

En tot cas s'aplicarà l'índex ELI (Early Loss Index).

Vertígens i altres alteracions de l'equilibri per patologia vestibular.

Qualsevol alteració de la fonació que dificulti la comunicació verbal, ja sigui directament, ja sigui mitjançant els
diferents mitjans de comunicació que utilitzen en el desenvolupament de les seves tasques.

Alteracions de la capacitat olfactiva, anòsmies o hipoòsmies.

 

   4. Aparell locomotor

   - Limitació de l'abducció de les extremitats superiors inferior a 120 graus.

   - Limitació de l'anteversió de les extremitats superiors inferior a 150 graus.

   - Limitació de la retroversió de les extremitats superiors inferior a 30 graus.

   - Limitació de la flexió del colze inferior a 100 graus.
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   - Limitació de l'extensió del colze; s'admeten 10 graus.

   - La pronosupinació de l'avantbraç ha d'estar conservada.

   - La flexoextensió del canell mínim a 45 graus.

   - Qualsevol amputació del primer dit o del segon dit d'ambdues mans.

   - Amputació total o parcial del tercer, quart o cinquè dits que dificulti o pugui comprometre les tasques a
realitzar.

   - Limitació de l'anteversió de les extremitats inferiors inferior a 100 graus.

   - Limitació de la retroversió de les extremitats inferiors inferior a 10 graus.

   - Limitació de la flexió del genoll inferior a 120 graus.

   - L'extensió del genoll ha de ser completa.

   - Genoll var amb graus suficients per a indicació quirúrgica.

   - Genoll valg amb graus suficients per a indicació quirúrgica.

   - La flexoextensió del turmell mínim a 30 graus.

   - Limitació de moviments que dificultin caminar, córrer o saltar.

   - Dits en urpa.

   - Peu garrell o peu cavus sense línia de continuïtat taló i cap de 5è metatarsià.

   - Peu pla amb desviació de l'eix peu-cama en var o en valg.

   - Hàl·lux valg amb signes d'inflamació local, callositats o indicació quirúrgica.

   - Escoliosi de més de 20 graus.

   - Hèrnia discal amb limitacions funcionals o repercussió clínica.

   - No s'admeten dismetries d'extremitats inferiors superiors a 2 centímetres.

   - Fractures que deixin seqüeles i dificultin la funció.

   - Osteomielitis.

   - Osteoporosi.

   - Artritis.

   - Luxació recidivant d'espatlla.

   - No s'admeten pròtesis de maluc, genoll, espatlla o colze.

   - Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti o dificulti les tasques a realitzar.

 

   5. Aparell digestiu

   - Hepatopaties de qualsevol tipus.

   - Pancreatopaties cròniques.

   - Malaltia inflamatòria crònica intestinal o síndromes de malabsorció.

   - Hèrnies o eventracions no tractades.

   - Patologies de l'aparell digestiu, amb o sense intervenció quirúrgica, que presentin seqüeles, que limitin o
dificultin les tasques a realitzar.

 

   6. Aparell cardiovascular

   - Tensió arterial sistòlica superior a 155 mm d'Hg, mesurada després d'un repòs mínim de 5 minuts.
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   - Tensió diastòlica superior a 95 mm d'Hg, mesurada després d'un repòs mínim de 5 minuts.

   - Insuficiència cardíaca.

   - Coronariopaties.

   - Valvulopaties o portar pròtesis valvulars.

   - Miocardiopaties de qualsevol etiologia.

   - Alteracions del ritme o de la conducció. S'admeten les arrítmies sinusals respiratòries i el bloqueig incomplet
de branca dreta.

   - Pericarditis crònica.

   - Aneurismes cardíacs o de grans vasos.

   - Claudicació intermitent i insuficiència arterial perifèrica.

   - Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions tròfiques. S'admet cirurgia
correctora.

   - Síncopes i quadres vasovagals de repetició.

 

   7. Aparell respiratori

   - Disminució de la FVC per sota del 80% de la teòrica per edat, sexe, pes i alçada.

   - Disminució del FEV1 o VEMS per sota del 75% del teòric per edat, sexe, pes i alçada.

   - Pneumotòrax repetitiu.

   - Síndrome d'apnea del son.

   - Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional de la funció respiratòria. MPOC. Bronquitis
crònica. Emfisema. Asma bronquial. Atelèctasis. Fibrosis pulmonar.

 

   8. Sistema nerviós central

   - Parkinson, corea o bal·lisme.

   - Epilèpsia.

   - Esclerosi múltiple o altres neuropaties degeneratives.

   - Atàxia o altres trastorns del moviment.

   - Vertigen d'origen central.

   - Anòsmia o hipoòsmia.

   - Ictus o seqüeles funcionals d'accidents cerebrovasculars.

   - Alteracions de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

 

   9. Pell i fàneres

   - Cicatrius que produeixin limitació funcional.

   - Hiperhidrosi palmar.

   - Dishidrosis plantar.

   - Dermatopies que limitin o dificultin les tasques a realitzar.

   - Psoriasi, quan per la seva extensió o localització o per la seva afectació sistèmica pugui comportar limitacions
en el desenvolupament de les funcions bàsiques de la categoria d'agent.
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   10. Altres processos patològics que impedeixin les funcions bàsiques de la categoria d'agent.

   - Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions
microangiopàtiques o macroangiopàtiques avançades, que dificultin el compliment adequat de les tasques, o un
control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%).

   - Trastorns de la hipòfisi.

   - Malaltia de Cushing.

   - Malaltia d'Addison.

   - Trastorns del tiroides sense un control farmacològic correcte.

   - Infecció per VIH: càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc
d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/μl.

 

   11. Aparell genitourinari

   - Nefropaties de qualsevol etiologia.

   - Malformacions, lesions o alteracions del tracte genitourinari.

   - Litiasis de repetició.

   - Trasplantament renal.

 

   12. Sistema hematopoètic Anèmies amb repercussió clínica. Alteracions de la sèrie blanca.

Trombocitopènies severes o alteracions de la coagulació.

 

   13. Trastorns psiquiàtrics

   - Retard mental, trastorns de l'aprenentatge o comunicació, de les habilitats motores o del desenvolupament.

   - Demències de qualsevol etiologia.

   - Alcoholisme o drogodependència.

   - Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats
amb finalitats no terapèutiques.

   - Alteracions de la conducta, de l'ànim, del pensament, de la conducta alimentària i del son segons els criteris
diagnòstics de malalties mentals incloses en el DSM-V o les seves possibles actualitzacions.

 

   14. Altres

   - Processos proliferatius o neoplàsics.

   - Malalties autoimmunes.

   - Malalties infecto-contagioses actives o amb risc de contagi.

   - Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

   - Qualsevol altre procés patològic que, a proposta dels serveis mèdics designats pel Tribunal Qualificador, es
consideri que limiten o dificulten les tasques a realitzar.

   - Qualsevol afectació que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que, sent coneguda per la
persona participant, no es notifiqui en el qüestionari mèdic orientatiu.

 

(22.353.067)
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