PROCEDIMENT DE LES BORSES DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL
D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES
GENERALITATS
1) Els posats a cobrir amb esta borsa són:
-Enginyers Tècnics Agrícoles per a desenrotllar actuacions dins del
desenrotllament de la PAC en la C.V.
-Enginyers Tècnics Agrícoles per a realitzar controls en la Retirada de
productes agrícoles per a alimentació Animal
-Enginyers Tècnics Agrícoles per a qualsevol altra activitat relacionades amb
les realitzades per VAERSA en l'àmbit agropecuari
2) La borsa és a nivell provincial (València, Alacant, Castelló), per trobara els centres
de treball en les seus de VAERSA a València, Alacant i Castelló
3) 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.
4) Els drets d'examen per a esta borsa tindran un import de 10 €.
El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària al següent número de
compte: ES35 2038 8723 5260 0002 4475 en el concepte s'indicarà Inscripció borsa +
Nom i Cognoms.(Adjuntar justificant en l'apartat d'inscripció corresponent).

FUNCIONS I TASQUES


Realització de controls de camp i processos de gabinet basats en la normativa
d'aplicació per a la PAC.



Realització dels diferents controls de camp de Reestructuració i/o Reconversió
de Vinya, així com controls de camp per a l'actualització del Registre Vitícola
de la Comunitat Valenciana.
Seguiment en el compliment de les directrius mediambientals de les retirades
i realització de controls de primer i segon nivell tant en origen com en
destinació de retirades a ; alimentació animal, distribució gratuïta, renúncia a
collita ,collita en verd i transformació per indústria, així com tots els
posteriors controls a OP´s, ramaders i entitats Benèfiques.
Altres funcions que, guardant relació amb la titulació requerida, siguen
encomanades a l'empresa.
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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
1. -Diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola o equivalent o Enginyer Agrònom o
equivalent
2. Permís de conduir tipus B per a tots els aspirants.
Si es tracta d'un títol de l'estranger, este ha de ser convalidat pels Organismes Nacionals
Competents.
REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
a) Experiència Professional, (puntuació màxima 25 punts)
-Servicis prestats en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d'esta
Bossa: 0,30 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:
0,05 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. Es consideraran estos certificats o
els equivalents que es puguen generar en futures normatives.
Certificat Coneixement oral: 0,75 punts
Certificat Grau Elemental: 1 punt
Certificat Grau Mitjà: 2 punts
Certificat Grau Superior: 4 punts
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
c) 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 i
altres certificats equivalents emesos per organismes oficialment reconeguts.
- 0,40 punts per cada 12 crèdits d'Idioma Comunitari, expedit per la Universitat
com a conseqüència de les diferents titulacions de Filologia i altres certificats
equivalents emesos per organismes oficialment reconeguts.
La validesa d'este mèrit s'acreditarà amb el certificat de l'òrgan competent.
d) Altres titulacions (puntuació màxima 3 punts)
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 l'activitat a desenrotllar: 1,5 punts.
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.
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 alliberat per l'òrgan competent.
f) Altres Formacions especifiques relacionades amb el lloc: (Puntuació màxima 3
punts.)
-Formacions complementàries relacionades amb el lloc:
-Coneixements SIG


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
Puntuació màxima 10 punts
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 10 punts sobre el total.
PREGUNTES TIPUS TEST: Resultat: 10 punts
-40 preguntes de tipus test.
-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 de 0.25 punts, les nul·les o no contestades
NO computaran i les errònies penalitzaran i descomptaran 0,075 punts.
Per a superar esta fase és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 punts en el
test.
Temps de realització: 45 minuts
TEMARI
 Reial Decret 1075/014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015
dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda,
així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al
desenrotllament rural.
 Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de
règim de pagament bàsic de la PAC
 Reial Decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema
d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
 Reial Decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'establixen les normes
de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments
directes, determinades primes anuals de desenrotllament rural, o pagaments
en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.
 ORDE 16/2013, de 29 de novembre, de la Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula la concessió i
gestió de les ajudes a plans de reestructuració i reconversió de vinya de la
Comunitat Valenciana, a l'empara del programa de suport al sector
vitivinícola espanyol 2014-2018.
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TEMARI
 Decret 67/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre
Vitícola i les declaracions obligatòries del sector vitícola a la Comunitat
Valenciana.
 RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, de la consellera d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s'establixen per a
l'any 2017 els terminis de presentació de sol·licituds, comunicacions i
notificacions del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana.
 ORDE de 6 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
alimentació, per la qual es regula la retirada del mercat de fruites i hortalisses
amb destinació a alimentació animal en estat fresc i biodegradació, en el
marc dels programes operatius de les organitzacions de productors de fruites
i hortalisses.
 https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/fondop/index.jsp
Conceptes generals descrits en la pàgina web.
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