PROCEDIMENT DE LA BORSA DE SUBSTITUCIÓ TEMPORAL:
TÈCNICS I TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
JULIOL 2018
GENERALITATS
1) Els llocs a cobrir amb aquesta borsa són:
Tècnics i Tècniques en educació ambiental Espais Naturals Protegits (Grup B)
Tècnics i Tècniques en educació ambiental Centre Educació Ambiental de la
Comunitat Valenciana (Grup B)
Tipus de Contracte: Eventuals, contracte per obra i servei, acumulació de tasques, interinitat,
etc...
2) La borsa es constituirà per zones i els candidats podran presentar-se a una o diverses zones.
Les zones estan reflectides en l'Annex 1.
La creació de la borsa per zones implicarà que no serà causa de renúncia justificada al lloc de
treball residir a més de 50Km del lloc oferit.
3) VAERSA disposa d'un portal d'ocupació via web en la qual 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 aquesta plataforma de contractació no exonera al candidat/a de l'obligació d'inscriure's en la
borsa que siga del seu interès.
4) La puntuació de la autobaremació obtinguda pel candidat/a en el moment de la inscripció en
la borsa només serà modificada a la baixa en el procés de valoració dels candidats/es a realitzar
per l'empresa. No es podran al·legar nous mèrits, una vegada finalitzat el termini de presentació
dels mateixos.
5) Els drets d'examen per a aquesta borsa tindran un import de 5€, la forma de pagament
quedarà definida en emplenar la sol·licitud d'inscripció. El pagament es realitzarà mitjançant
transferència bancària al següent número de compte: ÉS35 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
1. Promoure actituds que contribuïsquen a la conservació i millora del medi i els seus valors,

a través de la redacció, execució i avaluació de projectes de comunicació i interpretació
del patrimoni.
2. Redactar, desenvolupar i avaluar Programes d'Educació Ambiental.
3. Redactar, desenvolupar i avaluar programes relacionades amb l'ús públic i social del
medi.
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FUNCIONS I TASQUES
4. Realitzar seguiments d'espècies i hàbitats que es dirigisquen cap a l'obtenció de

coneixements per al desenvolupament de l'educació ambiental.
5. Exercir, en general, aquelles labors anàlogues o relacionades amb les anteriorment
llistades que, dins del marc de l'educació ambiental i la cura dels espais naturals, li siguen
encomanades pels seus superiors, que estiguen relacionades amb el lloc de treball.

REQUISITS OBLIGATORIS
Si no es compleixen aquests requisits no és possible accedir a la borsa de treball
No haver sigut separat del servei en VAERSA, de l'Administració o en una altra empresa pública
per expedient disciplinari ferm, ni trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de funcions
públiques.
TITULACIÓ REQUERIDA
1. Títol universitari d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, o bé títol universitari
oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o titulacions superiors, que
habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les
funcions assenyalades per al lloc o equivalent.
Si es tracta d'un títol de l'estranger, aquest ha de ser convalidat pels Organismes Nacionals
Competents.
ALTRES REQUISITS
Estar en possessió del permís de conduir B i que aquest es trobe vigent en el moment de realitzar
la inscripció en la borsa.
Tindre l'aptitud i capacitat adequades per a l'acompliment de les tasques del lloc convocat que
s'acreditarà mitjançant la qualificació d'apte/a en el reconeixement mèdic que realitzaran els
serveis mèdics del Servei de Prevenció Aliè després de la contractació.
REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
a) Experiència Professional, (puntuació màxima 25 punts)
- Es valorarà l'experiència en VAERSA en llocs de treball similars i que pertanguen al
mateix grup de titulació, sector i especialitat o categoria professional del lloc de la present
borsa, en els quals s'hagen exercit funcions i tasques directament relacionades amb les
establides en la Borsa. L'experiència professional es demostrarà mitjançant contractes de
treball en què s'especifique la categoria i vida laboral que acredite haver cotitzat a la
Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent
a la categoria sol·licitada en aquesta borsa. (grup 2)
0,35 punts per cada mes complet de serveis efectius.
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
- Es valorarà experiència en altres empreses públiques o privades, Administracions
Públiques o ens del sector públic en llocs de treball similars i que pertanguen al mateix
grup de titulació, sector i especialitat o categoria professional del lloc de la present borsa,
en els quals s'hagen exercit funcions i tasques directament relacionades amb les
establides en la Borsa. L'experiència professional es demostrarà mitjançant contractes
de treball en què s'especifique la categoria i vida laboral que acredite haver cotitzat a la
Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent
a la categoria sol·licitada en aquesta borsa. (grup 2)
0,15 punts per cada mes complet de serveis efectius.
- Es valorarà l'experiència en VAERSA en altres llocs de treball d'igual o diferent grup de
titulació, sector o especialitat, si bé amb una categoria professional diferent en els quals
s'hagen exercit funcions i tasques no relacionades amb les establides en la Borsa.
L'experiència professional es demostrarà mitjançant contractes de treball en què
s'especifique la categoria i la vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social.
0,05 punts per cada mes complet de serveis efectius.
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 en què
dels documents presentats no poguera deduir-se de forma clara l'experiència laboral
relacionada amb l'especificada en aquesta borsa, els/les candidats/tes hauran d'aportar a més
un certificat expedit per l'empresa o entitat en la qual van prestar els seus serveis en el qual
s'especifiquen les funcions exercides.
Els serveis prestats a temps parcial es computaran en funció del percentatge o fracció de jornada
realitzada, segons el marcat en la vida laboral.
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 aquests certificats o els
equivalents que es puguen generar en futures normatives.
Coneixement oral o A2: 0,75 punts
Grau Elemental o B1: 1 punt
Grau Mitjà o C1: 2 punts
Grau Superior o C2: 4 punts
Només es computarà el certificat de major nivell que es posseïsca sempre que no
constituïsca requisit indispensable.
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
c) Idiomes comunitaris (puntuació màxima 2 punts)
En aquest apartat, els candidats podran acreditar els coneixements i nivell que posseïsquen
respecte de llengües oficials de la Unió Europea diferents de la Llengua Espanyola
mitjançant l'aportació de títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials
d'idiomes, per les Universitats Espanyoles que seguisquen el model d'acreditació
d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots
aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual
s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la
Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la
conselleria competent en matèria d'educació.
El coneixement de cada idioma comunitari es valorarà a raó de 0,4 punts per curs o la seua
equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats
segons el Marc Comú Europeu de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat),
així com 0,40 punts per cada 12 crèdits d'idioma comunitari, corresponent al títol oficial
expedit per la Universitat, de llicenciatura en les diferents filologies o de mestre:
especialitat llengües estrangeres, sempre que els esmentats títols no hagen sigut objecte
de valoració en un altre apartat del barem. La valoració del coneixement de l'idioma
comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels
idiomes comunitaris, tal com a continuació es detalla:
Punt.

RD 967/1988, 2 setembre

Punt.

Llei Orgànica 2/2006, 3 maig
(LOE)

Punt.

Llei Orgànica 8/2013, 9 desembre
(LOMCE)

0,4

1r. curs. Cicle
elemental

0,4

1r. nivell bàsic

Certificat
nivell

0,4

1r.
A2

nivell

0,8

2n curs. Cicle
elemental

Certificat cicle

0,8

2n. nivell bàsic

Bàsic (CNB)

0,8

2n
A2

nivell

Elemental

0,8

1r
nivell
intermedi

Certificat
nivell

0,8

1r. nivel B1

1,2

2n
nivell
intermedi

Intermedi
(CNI)

1,2

2n nivel B1

Nivell A

Certificat

A2

Certificat

1,2

3r curs. Cicle
elemental

1,6

1r curs. Cicle
Superior

Certificat Cicle
superior

1,6

1r
avançat

nivell

Certificat
nivell

1,6

1r nivell B2

Certificat

2

2n curs. Cicle
Superior

Certificat
aptitud

2

2n
avançat

nivell

Avançat
(CNA)

2

2n
B2

B2

2

1r nivell C1

Certificat C1

2

1r nivell C1

2

2n nivell C2

Certificat C2

2

1.º
C2

d’

Nivell B

nivell

nivell

Nivell C

B1

Certificat
C1
Certificat
C2
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts

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 esmentades i que tinga relació amb
l'activitat a desenvolupar sent aquesta diferent a l'exigida com a requisit d'accés al lloc:
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 escau, l'homologació del títol.
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
Les persones amb diversitat funcional que superen les proves selectives hauran de
presentar de forma prèvia a la seua contractació una fotocòpia compulsada de la
certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres
administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33% així com un
informe de compatibilitat per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc expedit
per facultatiu competent. En aquests casos, aquesta circumstància serà condició
indispensable per a la seua contractació.
Els/les candidats/tes seleccionats/des hauran de posseir les capacitats i aptituds físiques
i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o
tasques. L'adequada capacitat i aptitud s'acreditarà mitjançant la qualificació d'apte/a
en el reconeixement mèdic que realitzaran els serveis mèdics del Servei de Prevenció
Aliè amb els quals l'empresa té concertada la vigilància de la salut dels treballadors.

f) Altres Formacions especifiques relacionades amb el lloc: (Puntuació màxima 3 punts.)
Formació complementària: Es valorarà la formació de postgrau universitari, així com els
màsters oficials universitaris i cursos de capacitació professional el contingut de la qual
tinga relació clara i directa amb les funcions i responsabilitats del lloc de treball objecte
de la convocatòria, sempre que no constituïsquen requisit indispensable per a participar
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REQUISITS ADDICIONALS
Puntuació Màxima: 42 punts
en el procés de selecció i al propi temps hagen sigut impartits o homologats per centres
o organismes oficials legalment autoritzats i reconeguts.
•

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 endavant: 3 punts.

No es valorarà la formació complementària aportada per els/les candidats/tes en la qual
no s'indique les hores de durada o dates de realització i aquells corresponents a les assignatures
o cursos necessaris per a l'obtenció d'un títol acadèmic. Així mateix, només es valorarà la
participació en un curs relatiu a la mateixa matèria encara que s'haja repetit la participació,
valorant-se sempre l'últim en el qual s'haja participat o tinga un nivell superior o avançat.
En cas d'empat per puntuació s'aplicaran els següents criteris:
1º.- S'atendrà en primer lloc a la major puntuació obtinguda en la fase de prova tècnica.
2º.- En segon lloc, s'atendrà a la major puntuació obtinguda en la fase de baremació de mèrits
en l'apartat d'experiència laboral.
3º.- En tercer lloc, s'atendrà la pertinença al mateix grup del personal en actiu: Exemple: peons
qualificats forestals, administratius/ves, Enginyers/res Tècnics/ques Agrícoles, etc.
4º.- En quart lloc, es tindrà en compte aquells candidats i candidates el sexe de les quals estiga
infrarrepresentat en la categoria professional corresponent al lloc de treball oferit. Aquest criteri
s'ajusta als continguts del Pla d'Igualtat de VAERSA.
5º.- En cinquè lloc, s'atendrà a la major puntuació obtinguda en la fase de baremación de mèrits
en l'apartat de titulació acadèmica, formació complementària, valencià i idiomes comunitaris.
6º.- En sisè lloc, es tindrà en compte aquells candidats i candidates que tinguen reconegut un
grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que acrediten la seua compatibilitat
amb l'acompliment de les funcions i tasques a realitzar.
7º.- En setè lloc, es tindrà en compte el criteri de residència en el municipi on radique el centre
de treball i municipis limítrofs.
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PROVA SELECTIVA
Puntuació màxima 10 punts
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 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 aquesta fase és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 punts en
el test.
- Temps de realització: 30 minuts
- L'examen es realitzarà online, s'avisarà i s'enviarà un email amb l'enllaç a la plataforma
amb les instruccions de realització del mateix.
TEMARIO
1. Manual EUROPARC: Conceptes Us públic:
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_1.pdf

Punt 2: Gestió Administrativa (pàgs. 17 a 36 // 41 a 43)
(Excloure apartat: Fórmules legals de gestió)
Punt 3: Equipaments i dotacions (pàgs. 45 a 55)
Punt 4: Programes per a visitants (pàgs. 57 a 61)
Punt 5: Visitants, activitats, regulació (pàgs. 63 a 69)
2. Llei 42/2007: de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
Art 2: Principis.
Art 4: Funció social i pública
Art 28: Definició ENPs.
Art 30: Classificació ENPs
Art 31: Parcs
Art 32: Reserves Naturals.
Art 33: Àrees Marines Protegides.
Art 34: Monument.
Art 35: Paisatges Protegits.
Art 42: Xarxa Natura 2000
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TEMARIO
Art 43: LICs
Art 44: ZEPAs
3. Educació Ambiental en Ruta:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/ceacv/educacion-ambiental-enruta;jsessionid=64881987EF68F35FAC9C3B8368C0945F
4. Programa 2020 Europarc Espanya:
http://www.redeuroparc.org/programas/programa2020
5. Anuari 2016 Europarc Espanya:
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2016/anuario_2
016_europarc-espana.pdf
1. Resumen executiu 2016 (pàgs. 9 a 15)
2. Introducció (pàgs. 17 a 19)
3. Àrees protegides en xifres
3.1.1 Parcs nacionals (34 a36)
3.1.2 Parcs Naturals (38 a 39 )
3.2 Xarxa Natura 2000 (45 a 47)
3.3 Àrees protegides per instruments internacionals.
- Aiguamolls d’importància internacional
- Zones especialment protegides d’importància per al mediterrani.
- Geoparcs.
7. Servicios de los ecosistemas y las áreas protegidas (109 a 113)
6. Avaluació de les Árees protegides:
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual8.pdf
1. Avaluació de la gestió dels Espais Naturals Protegits (pàgs. 11 a 17)
2. Les memòries de gestió com a eines per a l'avaluació (pàgs. 19 a 37)
3. Model de memòria de gestió (pàgs. 41 a 59)
7. Els OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. Agenda 2030.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
8. Incorporació Canvi Climàtic a la gestió y planificació en ENPs.
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/manual_13_planificacion
_adaptacion.pdf
Punt 3: Canvi Global i Canvi climàtic (págs. 12 a 23)
Punt 5: L'Adaptació en les àrees protegides (págs.33 a 48)
Punt 7: Mesures d'adaptació (págs.65 a 74)
Punt 8: Glossari (págs. 75 a 76)
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TEMARIO
9. Llibre blanc de l’Educació ambiental
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/libro_blanco.aspx
10. Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/estrategia-valencianaante-el-cambio-climatico-83502
Apartat 7.1.4: Sensibilització, capacitació i actuació (pàgs. 89 – 103)
11. Coneixement dels programes i activitats que desenvolupa el CEACV
(http://www.agroambient.gva.es/es/web/ceacv/actividades)
12. Parcs Naturals de la C. Valenciana (http://parquesnaturales.gva.es)
Informació general sobre cada parc natural i conèixer l'estructura de la pàgina.
13. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes

Página 9

ANNEX 1

ZONES PARCS NATURALS
ZONA
PARC NATURAL (centre treball)
1
P.N. Tinença de Benifassà (Pobla de Benifassà)
2
P.N. Penyagolosa (Vistabella) + Monument Natural Camí de les Useres
(Vistabella)
3
P.N.Irta (Peníscola)+ P.N. Prat de Cabanes (Torre la Sal-Cabanes) + P.N
Desert de Les Palmes (La Bartola-Benicassim)
4
Reserva Illes Columbretes (Castelló)**
5
P.N.Espadà (Eslida)+ P.N. Calderona (Nàquera) + CEA (Marjal dels MorosSagunt
6
P.N.L’Albufera (El Palmar-València) + P.N.Túria (Vil.lamarxant) + Serveis
centrals
7
P.N.Puebla de San Miguel (Puebla de San Miguel)
8
P.N. Gorbes del Cabriol (Venta del Moro) + P.N.Chera-Sot de Chera (CheraSot de Chera)
9
P.N. Font Roja (Alcoi)+ P.N.Mariola (Ull de Canals-Banyeres)+ Paisatge
Protegit Solana Benicadell (Alcoi)+ Paisatge Protegit Maigmó (Petrer)
10
P.N. Montgó (Dénia)+ P.N. Marjal Pego-Oliva (Pego)
11
P.N. Ifach (Calp)+ P.N.Serra Gelada (Alfàs del Pi)+ Paisatge Protegit Puig
Campana (Alfàs del Pi)
12
P.N.La Mata (Torrevella) + P.N.Fondó (San Felipe Neri-Crevillent) +
P.N.Salines Sta Pola (Santa Pola) + P.N. Escalona (Oriola)

**El Tècnic d'Educació Ambiental de la RN de les Illes Columbretes té el seu lloc de
treball en el Planetari (Castelló) i amb alguna visita ocasional a les illes. El viatge amb
vaixell serà a càrrec de l'empresa. En el cas que l'eixida del vaixell siga diferent al port
de Castelló, es pagarà el kilometraje corresponent d'anada i volta des de Castelló fins al
port d'eixida del vaixell. En cas que el Tècnic d'Educació Ambiental de la RN de les Illes
Columbretes haja d'assistir a les illes (11 hores), es tindrà en compte la compensació
horària corresponent en el calendari anual.
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ANNEX 2
FUNCIONAMENT DE LA BORSA.
• La present borsa és única, encara que subdividida territorialment en 12 zones.
• La prova selectiva serà la mateixa per a tota la borsa.
• La subdivisió de l'aquesta borsa en zones implica que no es considera causa de renúncia
justificada la distància entre la residència del candidat/a i el lloc de treball oferit.
• Els candidats/as podran presentar-se a quantes zones consideren oportunes.
• Es generaran llistats de candidats per cadascuna de les zones.
• Si un candidat/a no supera el període de prova serà expulsat de la borsa, independentment de
les zones en les quals estiga inscrit.
• L'opció d'activació/desactivació de la borsa afecta a totes les zones a les quals un candidat/a
estiga inscrit. (No existeix possibilitat d'activació/desactivació per zona).
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