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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  

 
 
 

QUADERNET DE RESPOSTES DE LA SEGONA PROVA 
Realitzat el dia 9 de maig de 2022 

 
 
 
Exposició oral (puntuació màxima: 1 punt) 
A valorar: 
 
De forma conjunta a l’exposició de les dues preguntes seleccionades del cas pràctic de la 
primera prova, es valoraran les habilitats de comunicació, la capacitat de síntesi, i la claredat i 
forma del discurs d’exposició.  
 
 
Exposició oral de la resposta de la part 1, de la pregunta 3 del Cas Pràctic de la primera prova 
corresponent a la pregunta següent:  

 
3 - El Consell Comarcal és propietari de la finca forestal de Can Colomer a Sant Climent de 
Llobregat, on hi  ha majoritàriament pi blanc i una mica d’alzina, en parcel·les amb pendent 
important. De cara a complir amb el que proposa l’acció «GF4 Realitzar gestió forestal sostenible 
a les finques públiques» , respon breument: 
a)- Quines passes proposes per planificar la gestió forestal d’aquesta finca? 
b)- Quins aprofitaments i productes forestals creus que es poden fer a Can Colomer?, i quins 
usos complementaris a la gestió forestal creus que  són possibles a Can Colomer, segons els 
teus coneixements i experiència?  

 
 
Primera pregunta complementària (puntuació màxima: 2 punts) 
 
Coneixes el Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal com a instrument d’ordenació forestal? 
Què inclouen i quins avantatges té tenir-ne un? (2 punts) 
 
Punts de la resposta a valorar: 

- És una eina de planificació de la gestió forestal.  
- Incorpora criteris de sostenibilitat, millora de l’espai forestal i sostenibilitat. 
- Inclou cartografia, planificació dels aprofitaments i de les infraestructures i la seva gestió. 
- Tenir-lo té avantatges fiscals, permet conèixer a fons la finca, dóna prioritat per accedir a 

ajuts, facilita els permisos per fer aprofitaments i rompudes, permet accedir a certificació 
forestal, i facilita l’accés a assegurances de RC. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Exposició oral de la resposta de la part 2,  de la pregunta 5 del Cas Pràctic de la primera prova 
corresponent a la pregunta següent:  
 

5 – Quines són les principals formes de comercialització dels productes agrícoles a l’àmbit del 
Parc Agrari?   
 
 

 
Segona pregunta complementària  (puntuació màxima: 2 punts) 
 
Què és i què fa el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat? (2 punts) 
 
Punts de la resposta a valorar: 

- És l’òrgan gestor del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
- Està format per la Diputació de Barcelona, la Unió de Pagesos, el Consell Comarcal, la 

Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i els 14 ajuntaments del 
territori. 

- Entre les seves funcions destaquen: Donar suport a l’activitat professional agrària (en 
molts àmbits diferents (comercialització, producció, innovació), gestionar infraestructures 
del territori per facilitar l’activitat agrària (camins, desguassos), promoure i donar serveis 
d’interès per les empreses agràries (vigilància, serveis tècnics), col·laborar amb altres 
administracions per la gestió del territori. 

- Per fer-ho disposa d’eines com el Pla de Gestió i Desenvolupament (a mode de pla 
estratègic) i el Pla Especial Urbanístic de l’àmbit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


