PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'OPERARIS
DEL PPIF PRESTACIÓ PREVENTIVA CONTRA EL RISC D’INCENDIS
FORESTALS (SVPIF) 28/4/17
VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL / OPERARIS DE LES UNITATS DE PREVENCIÓ
GENERALITATS
1) Els llocs a cobrir amb aquesta borsa són:
o

-Vigilant observatori forestal

o

-Operari de prevenció de les unitats de prevenció en les seues diferents
modalitats:
Unitat bàsica de prevenció
Unitats especialitzades de prevenció
Unitats motoritzades de prevenció
Unitats polivalents de prevenció
Personal de corretorns

2) La borsa és autonòmica. Els llocs de treball oferits estan repartits per tota la
Comunitat Valenciana.
3) No es penalitzarà el candidat si renuncia a un lloc de treball de la borsa, si aquest
treball està a més de 50 km del domicili habitual on està empadronat.
4) En el cas que hi haguera més de 300 persones apuntades en aquesta borsa,
l’empresa es reserva l’opció de fer diferents talls de les llistes a fi de poder afrontar
de forma coherent les proves teoricopràctiques. Els criteris dels talls s’explicarien en
la normativa d’aquesta borsa.

FUNCIONS I TASQUES
-

- Vigilància i detecció d’incendis, fums i qualsevol risc potencial del terreny forestal.

-

- Activar els mecanismes d’alarma i transmetre la informació adequada.

-

- Informar els usuaris del terreny forestal o els contigus sobre els riscos d’incendi, els
nivells de preemergència, la normativa, les campanyes de prevenció, els perills de
l’ús del foc i les altres mesures cautelars en matèria de prevenció o relacionades.

-

- Les funcions que estan emmarcades dins del Pla Especial de Risc d’Incendis
Forestals.

-

- La col·laboració que se li sol·licite en les situacions d’emergència i que foren
requerides per l’òrgan competent d’aquest servei.

-

- Localitzar accessos i guiar mitjans d’emergències.
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FUNCIONS I TASQUES
-

- Les tasques anàlogues i relacionades amb el servei que els foren assignades pels
seus superiors, que estiguen relacionades amb el lloc de treball i que foren
necessàries per a previndre el foc i els seus efectes col·laterals.

REQUISITS OBLIGATORIS
Si no es compleixen aquests requisits no és possible accedir al procés de selecció
No haver sigut separat del servei en Vaersa, de l’Administració o en una altra empresa
pública o privada per expedient disciplinari ferm, ni estar inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques.
TITULACIÓ REQUERIDA
- Certificat d’escolaritat.
- Primer cicle de l’ESO o titulació equivalent.
CARNET REQUERIT
- Permís de conduir tipus B per a tots els aspirants.
- Permís de conduir A+B per a les unitats motoritzades.
Si es tracta d’un títol de l’estranger, aquest ha de ser convalidat pels organismes nacionals
competents.

REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació màxima: 40 punts
a.

Experiència professional (puntuació màxima 23 punts)
- Serveis prestat en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d’aquesta
borsa: 0,35 per cada mes en actiu.
- Serveis prestats en llocs de la mateixa categoria i sector o llocs de característiques
semblants als llocs d’aquesta borsa, exercits en altres empreses públiques,
administracions públiques i en altres empreses: 0,15 punts per cada mes en actiu.
- Per serveis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els d’aquesta borsa:
0,10 punts per cada mes que haja estat en actiu.
Quan Vaersa sol·licite que s’aporten els certificats originals, s’han d’aportar en els
terminis indicats. En cas de no poder aportar-se, NO es computaran aquests
mèrits. En el cas que es tracte de mèrits aconseguits en Vaersa, han de justificar-se
igualment.

b.

Valencià (puntuació màxima 4 punts)

Els certificats han de ser expedits per la Junta Qualificadora de Coneixement del
Valencià, o organisme homologat per la Junta.
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació màxima: 40 punts
-

Certificat de Coneixement Oral: 0,75 punts
Certificat de Grau Elemental: 1 punt

-

Certificat de Grau Mitjà: 2 punts

-

Certificat de Grau Superior: 4 punts
c. Idiomes comunitaris (puntuació màxima 2 punts)

Aquesta puntuació s’exclou si ha sigut valorada en altres apartats del procés.
- 0,40 punts per cada curs completat dels cicles de l’Escola Oficial d’Idiomes.
- 0,40 punts per cada 12 crèdits d’Idioma Comunitari, expedit per la Universitat
com a conseqüència de les diferents titulacions de Filologia.
La validesa d’aquest mèrit s’acreditarà amb el certificat de l’òrgan competent.
d. Altres titulacions (puntuació màxima 3 punts)
- Per títols acadèmics del mateix rang o d'un rang superior a l’exigit per al lloc: 1,5
punts per cada títol aportat.
Aquests títols estaran relacionats amb el lloc a cobrir.
Els certificats es lliuraran per l’òrgan competent.
e. Personal amb diversitat funcional (puntuació màxima 5 punts)
La diversitat funcional NO podrà impedir realitzar les funcions descrites en les
característiques del lloc de treball.
- Diversitat funcional igual o superior al 33 %; 2,5 punts.
- Diversitat funcional igual o superior al 65 %: 5 punts.
El certificat ha d’estar lliurat per l’òrgan competent.
f. Altres formacions específiques relacionades amb el lloc: (puntuació màxima 3
punts.)
-

De 0 a 20 hores de formació: 0,5 punt.
De 21 a 25 hores de formació: 1 punts.

-

De 26 a 50 hores de formació: 1,5 punts.

-

De 51 a 100 hores de formació: 2 punts.

-

De 101 hores d’ara en avant: 3 punts.
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PROVA SELECTIVA
Té caràcter eliminatori, de manera que el personal que no supere aquesta prova
quedarà automàticament eliminat de la borsa
El valor d’aquesta prova és de 40 punts, la prova teòrica té un valor de 20 punts i la pràctica
té un valor de 20 punts igualment.
Per a superar aquesta fase és necessari obtindre una nota superior a 10 punts en la part
teòrica i 10 en la part pràctica.

FASE TEÒRICA. PREGUNTES TIPUS TEST: valor 20 punts
- 40 preguntes de tipus test amb 4 alternatives possibles i una sola resposta correcta.
- A cada pregunta se li assignaran 4 respostes de les quals el candidat n'ha de triar tan sols
una.
- Les preguntes correctes tindran el valor de 0,5 punts, la nul·les NO computen i les errònies
penalitzen i descompten 0,15 punts.
Temps de realització: 45 minuts.

FASE PRÀCTICA: valor 20 punts
Es comprovarà el coneixement del
- Maneig de cartografia i la identificació de punts sobre el pla
- Maneig de l’APP de navegació locus free
Consistirà en un exercici pràctic per a ubicar punts geogràfics de la Comunitat Valenciana
amb el locus free.
- Hi haurà 10 preguntes relacionades amb els punts anteriors i el valor de cada pregunta
encertada és de 2 punts.
- Temps de realització 30 minuts.
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TEMARIO
-

Resolución de 10 de marzo de 2014 de la Dir Gral Prev, Ext de Incendios y
Emergencias, sobre horarios para la realización de quemas.

-

Orden del 2/3/2005, de la Conselleria Territorio y Vivienda que regula las
medidas extraordinarias para la Prevención de Incendios Forestales en
Semana Santa y Pascua.

-

Ley Forestal de la Comunidad Valenciana en su articulado de Incendios
Forestales
o PREÁMBULO
o TÍTULO I
Capítulo I
o TÍTULO II
Capítulo V
o TÍTULO IV
Capítulo III
o TÍTULO VIII
Capítulo I

-

Plan Especial para hacer frente al riesgo de incendios forestales (se indicará
parte afectada)
o 1- FUNDAMENTOS
o 2- ANÁLISIS DEL RIESGO
1 Introducción
•

1.1 Orografía

•

1.2 Climatología
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TEMARIO

o

o

o
o

o

•

1.3 Vegetación

•

1.4 Factor humano

2 Análisis del riesgo
3 Zonificación del territorio
4 Épocas de peligro
3- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
1 Fases
2 Estructura organizativa
3 El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat
• 4.2 Las Centrales de Prevención de Incendios
Forestales de Castellón y Alicante.
5 CECOPI
• 6.1 La Dirección del PEIF
10 Unidades básicas
4- OPERATIVIDAD
1 Operatividad
• 1.1 Preemergencias
• 1.2 Emergencias
o 1.2.1 Declaración de la situación de emergencia
o 1.2.2 Movilización inicial de medios
o 1.2.3 Constitución del PMA y el CRM
o 1.2.4 Punto de encuentro en el lugar del
Incendio
2 Medidas de protección
5- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD
• 2.3 Información a la población
ANEXO I
2.1 Aeronaves contra incendios al servicio de la Generalitat.
Denominaciones
ANEXO IV (ZONIFICACIÓN TERRITORIAL EN BASE A LAS
PREEMERGENCIAS, PROVINCIA, COMARCA Y MUNICIPIO)

-

Ley de 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/95. Capítulo
III (Derechos y Obligaciones). Artículos del 14 al 29 ambos inclusive

-

Geografía de la Comunitat
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TEMARIO
o Zonas previfoc/preemergencia
o Parques Naturales
o Principales accidentes geográficos
o Comarcas
o Agricultura predominante
o Clima
o Vegetación
o Hidrografía principal
-

Meteorología: equipos de medición
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