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CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A
ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL DEL SECRETARIAT DE
FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és fer una selecció de personal per la categoria de tècnic/a
especialista operador/a de control del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa
Forestal (SFADF).
1.1.- Característiques bàsiques dels llocs de treball a ocupar Denominació del lloc: tècnic/a
especialista operador/a de control
Nombre de persones que formaran part de la contractació i ubicació dels llocs de
treball:
Espai
Control central Torreferrussa

Localitat
Santa Perpètua de la
Mogoda

Punt de trànsit

Segons necessitats

Varis en el territori

Segons necessitats
l’operador pot fer
tasques logístiques i de
suport al tècnic del
SFADF

Nombre de
places

2

Modalitat contractual: contractació laboral fix discontinu.
Funcions del lloc de treball:
•
•
•
•
•

Fer el manteniment permanent de les comunicacions per ràdio i/o telefonia que
permeti ubicar les incidències i el coneixement de la seva magnitud i de les seves
circumstàncies.
Fer el seguiment visual de l’evolució de les incidències mitjançant comunicació oral
constant ambels efectius operatius i la visualització de les càmeres de vigilància.
Fer el seguiment en temps real de la disponibilitat d’efectius i vehicles.
Aplicar els protocols d’actuació per a la demanda i mobilització dels recursos
propis i/oaliens.
Aplicar els protocols d’actuació relacionats amb les competències del SFADF en
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•
•
•
•
•
•

matèria de prevenció d’incendis (campanya del borrissol, campanya de la sega,
vigilància de les unitats desplegades, activacions de recursos, etc.).
Introduir informàticament les dades necessàries per gestionar els efectius de les
ADFs i les seves actuacions i incidències.
Atenció telefònica a les ADFs sobre nivell de risc d’incendi i pla Alfa, Incidents, serveis
i altres.
Interpretar els mapes de cartografia i identificar-ne la ubicació mitjançant
coordenades.
Comunicar al responsable del Secretariat totes les incidències vinculades al
servei. Realitzar resums setmanals, mensuals i a final de temporada.
Realitzar totes aquestes tasques en el Punt de Trànsit del SFADF en cas de
necessitat.
Realitzar tasques de suport logístic segons necessitats.

1.2.- Requisits de participació
Per participar en el procés de selecció, s'han de complir els requisits següents:
a. Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
b. Tenir la nacionalitat espanyola, la d'altres estats membres de la Unió Europea o la
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de
treballadors. Les persones estrangeres poden participar-hi en els termes que
determina l'article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de
12.1.2000), modificat per la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre (BOE núm.
299, de 12.12.2009).
c. Estar en possessió del títol de graduat escolar o superior. Si es tracta d’un títol
obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació de l’òrgan que correspongui.
d. No patir cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedeixi exercir
amb normalitat les funcions de les places a cobrir. Per justificar aquest requisit
les persones participants hauran de presentar un certificat mèdic oficial
acreditatiu de l’aptitud psicofísica per a l’exercici de les funcions a desenvolupar
en els llocs de treball. L’òrgan tècnic de selecció podrà sol·licitar les proves
mèdiques complementàries que consideri oportunes per acreditar les
condicions físiques i psíquiques esmentades.
e. Tenir el coneixement de nivell intermedi de llengua catalana (B1) d'acord amb els
certificats de coneixements que estableix la Direcció General de Política
Lingüística, o els declarats equivalents a aquests, d'acord amb el 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, i la modificació posterior (Ordre
VCP/233/2010, de 12 d'abril). Les persones participants que no tinguin la
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nacionalitat espanyola també hauran de tenir coneixements de llengua castellana
de nivell intermedi.
Resten exemptes de realitzar la prova de llengua castellana les persones
participants que tinguin la nacionalitat d’un país en el qual l’idioma oficial sigui el
castellà o espanyol. Les persones participants que no acreditin el coneixement de
llengua catalana o llengua castellana seran excloses del procés selectiu.
Les persones participants han de posseir, el dia de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, i s’han de continuar complint durant la vigència de la borsa.
Les persones s’acreditaran segons el que es preveu a l’apartat 3.1, per acreditar els requisits
descrits anteriorment.
Les persones participants que incorrin en inexactituds o falsedats podran ser excloses
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així
mateix, en qualsevol moment durant la selecció es pot requerir a les persones participants
l’acreditació de la seva identitat mitjançant la presentació del document que les identifiqui.
1.3.- Mèrits
A les persones participants se’ls valoraran els següents mèrits.
- Estar en possessió del permís de conduir tipus B o superior
- Estar en possessió del carnet verd o groc com a voluntari d’una ADF
- Haver estat actiu com a voluntari d’una ADF la última campanya.
- Tenir coneixements de programes d’ofimàtica.
- Tenir coneixements de de manteniment i programació d’emissores.
- Tenir coneixements de programes informàtics tipus GIS
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2. SOL·LICITUDS
Les persones interessades en aquests llocs de treball han de presentar la sol·licitud
d’admissió telemàticament en un termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà de
la publicació de laconvocatòria.
Si es presenta més d’una sol·licitud, s’entendrà com a vàlida la darrera sol·licitud presentada
dins determini, que substituirà les anteriors.
2.1 Presentació de la sol·licitud
L’obtenció, la formalització i la presentació de sol·licituds s’ha de realitzar
telemàticament a l’adreça següent:
borsa.treball@sfadf.org
2.2 Acreditació del compliment dels requisits i mèrits
Les persones participants hauran de documentar el compliment dels requisits del punt 1.2 i els
mèrits del punt 1.3, Un cop les persones participants siguin acreditades, l’òrgan tècnic de selecció
farà pública una llista provisional de persones admeses i excloses per compliment de requisits.
Les persones participants excloses per no complir els requisits disposaran d’un termini de tres
dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per esmenar els defectes
de la documentació presentada o per presentar-ne de nova.
Un cop revisades les al·legacions presentades es farà pública la llista definitiva de persones
admeses i excloses per compliment dels requisits.
Per tant caldrà presentar:
- Currículum vitae.
- Certificat graduat escolar o superior
- Justificació de nivell B1 de català en cas de no disposar de graduat escolar emes a
Catalunya
- Certificat mèdic
- Justificant del permís de conduir tipus B o superior
- Certificat emès pel president de l’ADF d’estar en possessió del carnet verd o groc com
a voluntari d’una ADF
- Estar en possessió del permís de conduir tipus B o superior:
- Estar en possessió del carnet verd o groc com a voluntari d’una ADF:
- Haver estat actiu com a voluntari d’una ADF la última campanya:
- Tenir coneixements de programes d’ofimàtica:
- Tenir coneixements de de manteniment i programació d’emissores:
- Tenir coneixements de programes informàtics tipus GIS:
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3. ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ
L’òrgan tècnic de selecció competent per a la valoració d’aquest procés selectiu està integrat
pels membres següents:
Membres:
•
•
•

Secretari del SFADF
Tres membre de la junta executiva del SFADF
Capatàs del SFADF

L’òrgan tècnic de selecció podrà acordar, si ho creu convenient, la incorporació de persones
assessores i especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els seus membres
en la valoració de les persones participants en les proves o exercicis que creguin pertinents.
L’òrgan tècnic de selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi
alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o
altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases
establertes en la convocatòria. S’estendrà una acta de cada una de les sessions de l’òrgan tècnic
de selecció.
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4. PROCÉS SELECTIU
El procés selectiu constarà de dues parts, la valoració dels mèrits i una entrevista personal.
4.1.- Valoració dels mèrits:
-

-

-

Estar en possessió del permís de conduir tipus B o superior:
5 punts
Estar en possessió del carnet verd o groc com a voluntari d’una ADF:
Un punt per cada any de carnet fins a un màxim de 10
Haver estat actiu com a voluntari d’una ADF la última campanya:
Valoració d’ofici per part del SFADF. 5 punts
Tenir coneixements de programes d’ofimàtica:
5 punts en cas d’acreditar-ho en el currículum vitae i d’acord a la valoració positiva per
part dels entrevistadors. Es pot demanar la realització d’alguna prova durant l’entrevista.
Tenir coneixements de de manteniment i programació d’emissores:
5 punts en cas d’acreditar-ho en el currículum vitae i d’acord a la valoració positiva per
part dels entrevistadors. Es pot demanar la realització d’alguna prova durant l’entrevista.
Tenir coneixements de programes informàtics tipus GIS:
5 punts en cas d’acreditar-ho en el currículum vitae i d’acord a la valoració positiva per
part dels entrevistadors. Es pot demanar la realització d’alguna prova durant l’entrevista.
La puntuació màxima per mèrits serà de 35 punts.

4.2.- Entrevista:
Es realitzarà una entrevista personal per determinar l’adequació de la persona participant als
requeriments competencials del lloc de treball. Aquesta entrevista serà realitzada com a mínim
per dos membres de l’òrgan tècnic de contractació.
En aquesta prova s’avaluaran aspectes com ara la comunicació, la disponibilitat i motivació, i la
tolerància al treball sota pressió.
La qualificació serà com a màxim 15 punts a criteri del personal entrevistador.
4.3.- Resultat final.
Un cop realitzada l’entrevista l’òrgan tècnic de selecció publicarà les llistes definitives de la
puntuació de cada un dels participants i proposarà la contractació d’aquells dos que hagin
obtingut la màxima puntuació.
La puntuació màxima del procés selectiu serà de 50 punts.
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5. RETRIBUCIÓ I CONTRACTACIÓ
Contractació segons el conveni de serveis forestals de Catalunya, com a personal de la
categoria Vigilància-Operador dins la classificació de Personal d’incendis.
La contractació es per 14 setmanes, començant el dimecres 8 de juny i finalitzant el 13 de
setembre. Serà una jornada parcial i es treballarà una mitjana de 32h setmanals.
La jornada laboral serà de dilluns a diumenge de 13h a 21h essent 8 hores diàries sense
superar les hores reglamentaries per conveni en el còmput totals del període.
Excepcionalment es pot allargar la jornada per les condicions del servei i es compensarà
com marca el conveni.
El sou brut mensual serà de 1298,98 €, els mesos no complerts serà la part proporcional.
Aquest import també contempla les pagues extres prorratejades.
Les persones contractades es distribuiran l’horari laboral en dos torns.
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