
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1233/2019, de 29 d'abril, per la qual es modifica la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de
novembre, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala
executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de
la convocatòria 233).

 

La Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, convoca el procés selectiu per a l'accés a la categoria de
sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 233); (DOGC núm. 7748, de 15.11.2018).

La base 6.1.2 de l'annex 1 i l'annex 6 de la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, estableixen
l'objectiu, la descripció, les normes i el barem de la segona prova de la fase d'oposició (aptitud física).

La Resolució ARP/7/2019, de 7 de gener (DOGC núm. 7785, de 10.01.2019) dona publicitat a la part
dispositiva de la Resolució de data 18 de desembre de 2018 que estima parcialment el recurs de reposició
interposat contra la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, en el sentit d'ordenar que es tramiti, d'acord
amb el procediment corresponent, la modificació de la base 6.1.2 Segona prova: aptitud física de l'annex 1, i,
si escau, la part de l'annex 6 que en pugui resultar afectada, en el sentit d'establir les mateixes proves físiques
per al torn lliure i per al torn de promoció interna. La modificació de la base esmentada ha de comportar
l'obertura d'un nou termini per a la presentació de sol·licituds.

Atès que encara no s'han iniciat les proves selectives, s'ha considerat oportú modificar també la base 6.1.1 de
la convocatòria en el sentit de suprimir la previsió de limitar a 150 el nombre d'aspirants que poden superar el
primer exercici de la primera prova, per considerar-se innecessària aquesta previsió.

Atès que s'ha donat compliment a les disposicions del 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, en relació amb el dret a la negociació
col·lectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Modificar la base 6.1.1 de l'annex 1 de la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, en el sentit de
suprimir la previsió de limitar a 150 el nombre d'aspirants que poden superar el primer exercici de la primera
prova, que queda redactada de la manera següent:

6.1.1 Primera prova: coneixements teòric-pràctics

Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. La puntuació de la prova és de 0 a 50 punts i
s'obtindrà de la suma de les puntuacions dels dos exercicis. Per superar la primera prova cal haver superat
ambdós exercicis.

La normativa i els coneixements recollits en el temari són els vigents en la data de realització dels exercicis.

a) Primer exercici: qüestionari de coneixements.

Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 90 preguntes, més 9 preguntes de reserva, amb quatre
respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari general i el temari
específic que figura a l'annex 2.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 45 minuts.
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La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 12,5 punts.

Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes
errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una
resposta encertada. Per efectuar la valoració de la prova s'ha d'aplicar 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 el Tribunal Qualificador acordi anul·lar alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
incorrecció de totes les respostes plantejades o el fet d'haver-hi més d'una resposta correcta, s'inclourà, a
l'efecte de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

b) Segon exercici: coneixements i situacions pràctiques.

Consisteix a desenvolupar deu preguntes de resposta breu sobre les matèries del temari específic que figura a
l'annex 2.

El temps per realitzar aquest exercici serà d'1 hora.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 25 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici és de 12,5
punts.

Per a la seva correcció es tindran en compte tant els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per
aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de l'expressió.

El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer
exercici.

 

-2 Modificar la base 6.1.2 de l'annex 1 de la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, que queda
redactada de la manera següent:

6.1.2. Segona prova: aptitud física.

De caràcter obligatori i eliminatori.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. És condició necessària per superar aquesta prova obtenir la
qualificació d'apte a l'exercici descrit d'acord amb l'exigència per edat i sexe previstos a l'annex 6.

La prova consisteix en la realització, en l'ordre que s'assigni a la persona aspirant, de l'exercici cursa
llançadora. L'objectiu, la descripció, les normes i la marca mínima a assolir per superar la prova es descriuen a
l'annex 6 d'aquesta convocatòria.

Normes comunes 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 col·laborin en l'exercici, els quals es limitaran a prestar
col·laboració en les seves especialitats tècniques.

Als efectes de l'aplicació de la marca, es tindrà en compte l'edat de la persona el dia de la realització de la
prova d'aptitud física.

La prova es valorarà d'acord amb la taula d'exigència de l'annex 6. Si la persona participant no arriba a la
marca exigida per ser apta, serà exclosa de la convocatòria.
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L'ordre d'actuació ha de ser completat pel que estableix la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, que
determina que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en els processos selectius que es
duguin a terme l'any 2018 s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “G” en
els grups que determini el Tribunal Qualificador.

Les persones participants hauran de comportar-se en tot moment amb la correcció deguda. No es podrà
provar cap element o material abans de la realització de l'exercici d'aquesta prova.

Qualsevol incompliment de les normes establertes per a l'exercici suposarà la consideració de nul·litat 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, és obligatori que les persones participants es presentin amb roba i calçat
esportius.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les
condicions físiques necessàries per desenvolupar l'exercici físic que es descriu a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Proves antidopatge:

Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs de l'exercici físic. Si escau, el Tribunal Qualificador
determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves
antidopatge. 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 serà motiu d'exclusió del
procés selectiu.

Les dones que el dia de la prova d'aptitud física estiguin embarassades o que no hagin complert les setze
setmanes des del naixement del fill poden sol·licitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realització de la
prova d'aptitud física fins a la següent convocatòria d'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala
executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en qualsevol dels llocs establerts a l'annex 5 abans de la data de
realització de la prova d'aptitud física i haurà d'anar acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que
n'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 teòric-pràctics). 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 teòric-pràctics) 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.

 

-3 Modificar l'annex 6 de la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, que queda redactat de la manera
següent:

Annex 6

Aptitud física

Cursa llançadora

Objectiu: Valorar la resistència aeròbica de la persona participant.

a) Posició inicial. La persona aspirant es col·locarà darrere la línia de sortida a 1m, 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 s'escolti el senyal següent, tornarà cap a
l'altra línia, pel mateix carrer, sense entorpir els altres 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 controlador.

Normes:
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-Les persones participants estan obligades a retirar-se de l'exercici quan els ho indiquin els controladors.

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

-La persona aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia oposada fins que no hagi sentit el senyal sonor.

-La persona participant no pot fer girs circulars durant el canvi de sentit, sinó que ha de pivotar.

Valoració:

Es realitzarà 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.

Taula d'exigència de l'exercici físic:

 

 Homes Dones

Edat igual o inferior a 29 anys 8 6,5

Edat de 30 a 35 anys 7,5 6

Edat de 36 a 41 anys 7 5,5

Edat de 42 a 47 anys 6,5 5

Edat de 48 a 53 anys 6 4,5

Edat igual o més gran de 54 anys 5,5 4

 

 

-4 Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu objecte d'aquesta
modificació de 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC.

En relació amb les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu esmentat presentades dins el termini que
estableix la Resolució ARP/2655/2018, de 6 de novembre, les persones aspirants les podran mantenir,
modificar o anul·lar, segons la seva elecció. En aquest sentit, s'entén que qui no presenti una nova sol·licitud
accepta el contingut de la primera. Quan les persones aspirants sí que presentin una nova sol·licitud, aquesta
deixarà sense efectes la presentada en primer lloc. Finalment, aquelles persones aspirants que optin per
anul·lar la seva participació en el procés selectiu ho hauran de comunicar expressament a l'Administració de la
Generalitat.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució 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 o bé directament 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 seva 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, 29 d'abril de 2019
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Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(19.128.076)
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