PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE PEONS,
PERSONAL DEL GRUP E, PER A TREBALLS FORESTALS I DE CONSERVACIÓ
DE MEDI NATURAL
GENERALITATS
-1) Els posats a cobrir amb esta bossa són:
-Peó qualificat de manteniment (Brigades parcs Naturals).
-Peó qualificat forestal (senda verda, obra forestal).
-Peons de categoria semblant, per a la realització de treballs forestals i de
manteniment del medi natural.
-2) La bossa és provincial. Els llocs de treball oferits es troben repartits per tota la província
de Castelló.
-3) No es penalitzarà el candidat si renúncia a un lloc de treball de la bossa, quan este treball
estiga a més de 50 Km del domicili habitual en què està empadronat.
-4) En el cas que haguera més de 300 candidats/as apuntats en esta bossa, 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 de la bossa.
-5) VAERSA disposa d'un portal d'ocupació via web en què aquelles persones interessades a
treballar per a l'empresa poden donar-se d'alta creant un perfil propi. El fet d'estar Donat
d'alta en esta plataforma de contractació no exonera el candidat/a de l'obligació d'inscriure's
en la bossa que siga del seu interés.

FUNCIONS I TASQUES
-Treballs en el medi natural: neteges, desbrossaments, plantacions, tractaments selvícoles,
així com per a la realització de treballs de selvicultura i semblants.
-Xicotetes reparacions i manteniments en instal·lacions d'ús públic o del medi natural.
-Realització de tractaments per al manteniment de la vegetació.
-Les tasques anàlogues i relacionades amb el servici que els foren assignades pel seu
supervisor.
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REQUISITS OBLIGATORIS
Si no es complixen estos requisits no és possible accedir al procés de selecció
No haver sigut separat del servici en Vaersa, de l'Administració o en una altra empresa
pública o privada per expedient disciplinari ferm, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques.
TITULACIÓ REQUERIDA
-Certificat d'escolaritat.
-Primer cicle de l'ESO o titulació equivalents o l'exigida en el plec de condicions.
-1.) Permís de conduir tipus B per a tots els aspirants.
-2.) Coneixements i experiència demostrables en el maneig i en el manteniment de
maquinària forestal, com a motoserres i desbrossadores.
a) aquest coneixements i experiència podran demostrara per mitjà dels oportuns
títols o bé per mitjà dels Certificats d'Experiència laboral relacionada amb l'ús d'esta
maquinària.
b) Els coneixements en el maneig dels equips de treball, al·legats en la fase
d'inscripció (de tots els candidats/as), seran acreditats pel treballador/a contractat/a
durant el procés de formació tutelada (pels seus encarregats), a l'empara del R.D.
1215/97 i davall els criteris del Servici de Prevenció Propi de Riscos Laborals, dins del
període de prova del contracte o en la primera ocasió en què s'haja de fer ús de la
requerida maquinària.
Si es tracta d'un títol de l'estranger, este ha de ser convalidat pels Organismes Nacionals
Competents.

MÈRITS DE PREFERÈNCIA EN LA CRIDA AL TREBALL

En funció del posat a exercir, podrà exigir-se en la crida, que el treballador/a posseïsca
determinades autoritzacions administratives, carnets professionals o formació específica en
matèria de prevenció de riscos laborals, essencials per al desenrotllament dels treballs per
als que serà contractat i aportats pel treballador/a durant el procediment d'inscripció en
bossa.
Aquest requisits seran llocs en coneixement de RR.HH. En el moment de sol·licitud de
contractació per part del Departament sol·licitant i determinaran que, respectant l'orde de
prelació de la bossa, siga seleccionat/al primer treballador/a de la bossa que acredite estar
en possessió del requisit exigit.
Aquest requisits addicionals preferents seran:
•Carnet de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario nivel básico.
•Curso básico de prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería (20 horas)
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 40 punts
a)Experiència Professional, (puntuació màxima 23 punts)
- Servicios prestat en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d'esta Bossa:
0,35 per cada mes en actiu.
-Servicis prestats en llocs de la mateixa categoria i sector o llocs de característiques
semblants als llocs d'esta Bossa, exercits en altres Empreses Públiques,
Administracions Públiques i en altres empreses: 0,15 punts per cada mes en actiu.
-Per servicis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els d'esta Bossa: 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 estos mèrits.
En el cas que es tracte de mèrits aconseguits en Vaersa, han de justificar-te
igualment.
b)Valencià (puntuació màxima 4 punts)
Els certificats han de ser expedits per la Junta Qualificadora de Coneiximents del
Valencià o organisme homologat per la mateixa.
-Certificat Coneixement oral: 0,75 punts
-Certificat Grau Elemental: 1 punt
-Certificat Grau Mitjà: 2 punts
-Certificat Grau Superior: 4 punts
a)Idiomes comunitaris (puntuació màxima 2 punts)
Esta 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'este mèrit s'acreditarà amb el certificat de l'òrgan competent.
a)Altres titulacions (puntuació màxima 3 punts)
-Per títols acadèmics del mateix rang o de rang superior a l'exigit per al lloc: 1,5 punts
per cada títol aportat.
Aquest títols estaran relacionats amb el posat a cobrir i de forma taxativa, s'indiquen
a continuació:
 FP1 Tècnic Auxiliar en forestal, branca agrària.
 Enllustre formatiu grau mitjà Tècnic en Treballs Forestals i de
Conservació del Medi Natural.
 Cicle formatiu grau mitjà Tècnic en Aprofitament i
conservació del medi natural.
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 40 punts
 FP2 Tècnic Especialista en Explotació Forestal, branca
agrària.
 FP2 Tècnic Especialista en Aprofitaments Forestals i
Conservació de la Naturalesa
 Cicle formatiu grau superior Tècnic Superior en Gestió i
Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics.
 Cicle formatiu grau superior Tècnic Superior en Gestió
Forestal i del Medi Natural.
 Qualsevol altra titulació acadèmica de la mateixa
especialitat equivalent a les anteriorment exposades o de
rang superior a les mencionades i que tinga relació amb la
conservació del medi natural i del medi ambient.
Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes en l'estranger hauran
d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que
acredite, si és el cas, l'homologació del títol.
Els certificats s'alliberaran per l'òrgan competent.
a)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 alliberat per l'òrgan competent.
a)Altres Formacions especifiques relacionades amb el lloc: (Puntuació màxima 3
punts.)

-Formacions complementàries relacionades amb el lloc: electricitat,
llanterneria, obra.
-Estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari
amb nivell superior a l'exigit.
-Formació en seguretat i salut:
•Cursos de prevenció de riscos laborals en treballs d'obra.
•Cursos de prevenció de riscos laborals en treballs en altura.
-De 21 a 25 hores de formació: 0.5 punts
-De 26 a 50 hores de formació: 1 punt.
-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 esta prova
quedarà automàticament eliminat de la Bossa
El valor d'esta prova és de 40 punts
Per a superar esta fase és necessari obtindre una nota igual o superior a 20 punts.
FASE TEÒRICA. PREGUNTES TIPUS TEST: Valor 40 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 ha de triar tan sols una.
-Les preguntes correctes tindran el valor d'1 punt, la nul·les o no contestades NO
computaran i les errònies penalitzaran i descomptaran 0,3 punts.
Temps de realització: 60 minuts

TEMARI
-Geografia Bàsica de la Comunitat Valenciana: parcs Naturals, Principals accidents
geogràfics, comarques, Cultius principals, Climatologia, Vegetació i Hidrografia
principal.
-Llei de 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. BOE 10/11/95. Capítol III (Drets i

Obligacions). articles del 24 al 29 ambdós inclosos.
-Nocions bàsiques d'obra, llanterneria, fusteria i pintura. Usos i coneixement de
materials, ferramentes d'ús, reparacions més freqüents. (Temari proporcionat per
l'empresa, penjat en la pàgina web).
-Llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, en l'articulat que
es considere d'interés. (Temari proporcionat per l'empresa, penjat en la pàgina web).
-Principals plagues forestals de la Comunitat Valenciana. (Temari proporcionat per
l'empresa, penjat en la pàgina web).
-Nocions bàsiques d'aprofitaments forestals
-Manuals d'ús de maquinària forestal (Temari proporcionat per l'empresa, penjat en
la pàgina web).
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