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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UN/A TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA, A JORNADA COMPLETA, AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A LA 
DINAMITZACIÓ DE LES EMPRESES AGRÀRIES DE LES MUNTANYES DEL BAIX I D’ALTRES ESPAIS 
AGRARIS DEL BAIX LLOBREGAT A PRESENTAR PER AQUEST CONSELL COMARCAL EN EL MARC 
DELS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 2021 DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA  
 

 
GRAELLA SOLUCIÓ DE LA PRIMERA PROVA (CAS PRÀCTIC) 

 
Pregunta Competència a avaluar Criteris de puntuació Puntuació 

1 Coneixement de les competències del Consell 
Comarcal 

Cita que el Consell Comarcal no té competència directa 
en gestió forestal. 0,5  
Cita Generalitat/DACAR com a administració 
competent en gestió forestal 0,5 
Cita que el Consell Comarcal actua en l’àmbit de gestió 
forestal en funcions d’assistència tècnica als municipis. 0,5 
Cita l’àmbit supramunicipal o la delegació de 
competències des dels municipis via conveni o similar. 0,5 
Altra resposta que es consideri rellevant i/o que 
enriqueix la resposta. 0,5 

2 Coneixement de les Muntanyes del Baix 
(estructura de la propietat) i del sector forestal  

Cita que la majoria (o alternativament més del 90%) del 
territori és terreny privat  

0,5  ( 1 punt si 
cita >90%) 

Cita que l’administració no pot actuar (només 
excepcionalment) sense el permís dels propietaris per 
fer gestió forestal   0,5 
Cita que la gestió forestal/ el manteniment en bones 
condicions de les finques és responsabilitat de la 
propietat del terreny. 0,5 
Una altra resposta que es consideri rellevant i/o que 
enriqueix el conjunt de la resposta 0,5 

3 a Coneixement dels instruments d’ordenació 
forestal 

Cita la necessitat d’elaborar un Projecte d’Ordenació 
Forestal o un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 1,5 
Cita la necessitat de fer un inventari forestal i 
determinar aprofitaments futurs possibles 0,5 
Una altra resposta que es considera rellevant i/o que 
enriqueix el conjunt de la resposta 0,5 

3 b Coneixement dels aprofitaments, usos i 
productes forestals 

Cita l’aprofitament per a fusta (de diferents qualitats i 
per diferents usos) 1 
Cita l’aprofitament energètic a partir de l’estella forestal. 1 

Cita l’aprofitament per fer llenya.  1 

Cita l’ús social (recreatiu, lúdic, ...) 1 
Cita altres aprofitaments o  usos (silvopastura, 
resinació, plantes aromàtiques, ....) o una altra resposta 
que es considera rellevant i/o que enriqueix el conjunt 
de la resposta  1 

 TOTAL PART 1  12,5 punts 
 
 
 



 

 

Pregunta Competència a avaluar Criteris de puntuació Puntuació 

4 
Coneixement del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i dels distintius de qualitat de 
productes agraris 

Cita la marca Producte Fresc del Baix Llobregat 0,5 
Cita la IGP Pollastre i Capó del Prat 0,5 
Cita el distintiu de Producció Ecològica 0,5 
Cota marques com Carxofa del Prat, Carxofa Blanca de 
Tudela,  Cireres del Baix, Calçot de Gavà, Espàrrec de Gavà, 
distintiu de venda de proximitat, distintiu de producció 
integrada. 0,5 
Una altra resposta que es considera rellevant i/o que 
enriqueix el conjunt de la resposta  0,5 

5 
Coneixement del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i de les formes de 
comercialització dels productes d’horta i 
fruita  

Cita la comercialització a través de Mercabarna (majoristes o 
cooperatives agrícoles) 0,5 
Cita la venda directa a botigues dels productors (mercat 
municipal, botiga de poble, magatzem) 0,5 

Cita la venda en mercats de pagès 0,5 
Cita la venda directa a través de cistelles o a grups de 
consum, venda  a restauració o a menjadors escolars. 0,25 
Una altra resposta que es considera rellevant i/o que 
enriqueix el conjunt de la resposta 0,25 

6 
Coneixement del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i dels productes agraris del 
territori 

Hivern: Cita Carxofa 0,25 
Hivern: Cita Calçot 0,25 
Hivern: Cita Col / Bròquil  / Col-i-flor/ altres crucíferes 0,25 
Hivern: Cita Faves / Escarola / Enciam / Bleda / Api /All 
tendre/ Pastanaga o altres productes d’hivern rellevants 0,25 
Estiu: Cita Cogombre / Albergínia 0,25 
Estiu: Cita Tomàquet / Pebrot / Maduixa 0,25 
Estiu: Cita Cirera / Préssec/ Figues/ Pomes/ Mirobolà / 
Prunes o altres fruites d’estiu 0,25 
Estiu: Cita Enciam o altres verdures d’estiu rellevants 0,25 

7 
Coneixement de l’entorn vinculat al sector 
agroalimentari, i dels ajuts i mesures de 
suport existents 

Cita ajuntament per suport a emprenedors (promoció 
econòmica, plans d’empresa, formació, ...) 0,75 
Cita Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (Ajut a la primera instal·lació de joves, ajut a la millora 
de la competitivitat, Formació Agrària, Pla Anual de 
Transferència Tecnològica) 1 
Cita Consorci del Parc Agrari (Ajuts recuperació de camps) o 
les Associacions de Defensa Vegetal (suport tècnic) 0,75 
Cita el Consell Comarcal (Servei d’acompanyament agrari, 
Xarxa de Productes de la Terra, Ateneu Cooperatiu) 0,75 

Una altra resposta que es considera rellevant i/o que 
enriqueix el conjunt de la resposta 0,75 

8 
Coneixement de la  Llei 19/2014 de 29 de 
desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
 

Cita que si que es poden cedir els documents sol·licitats 1 
Justifica que com a persona té dret a accedir a la informació 
que l’administració té al seu poder com a resultat de la seva 
activitat, sense necessitat de justificar interès o motivació, i 
es pot exercir a títol personal 1 

 TOTAL PART 2  12,5 punts 
 


