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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
RESOLUCIÓ
IRP/2560/2009, de 7 de setembre, de convocatòria de procés selectiu per a l’accés
a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat
(núm. de registre de la convocatòria 76/09).
Atès el que estableixen els articles 17 i 18 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya;
el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 123/1997, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
pel que fa a l’assignació de la destinació dels funcionaris de nou ingrés; el Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes d’inscripció en les
convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística; el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya; el Decret 107/1987, de 13 de
març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; el III Acord general sobre condicions de treball del personal
de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 7901680,
el qual va ser inscrit i publicat per disposició de la Resolució TRI/3345/2005, de 15
de novembre, i la resta de normativa d’aplicació;
Atesos la relació de llocs de treball vigent del personal funcionari de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments; i l’Acord de Govern
GOV/220/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de
160 places de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2008, publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Cataluny (DOGC núm. 5295, de 13.1.2009);
Atès que s’ha donat compliment a les disposicions de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació amb el dret a la negociació collectiva, representació i participació institucional dels empleats públics;
Atès el que estableixen l’article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, l’article 3.3
del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència respectiva dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’article 4 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i de
conformitat amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Resolució IRP/4054/2008, de
18 de desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament (DOGC núm.
5298, de 16.1.2009),
RESOLC:
Convocar procés selectiu pel sistema de concurs oposició per a l’accés a la
categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat
(núm. de registre de la convocatòria 76/09), amb subjecció a les bases que figuren a l’annex 1 i d’acord amb el contingut dels annexos 2, 3, 4, 5 i 6 d’aquesta
Resolució.
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Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa,
les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició
davant el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, respectivament.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 7 de setembre de 2009
P. D.

(Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN BOADA I MASOLIVER
Secretari general
ANNEX 1
Bases de la convocatòria
—1 Normes generals
1.1 S’obre convocatòria de procés selectiu per a l’ingrés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat, pel procediment de
concurs oposició.
1.2 Les funcions que han d’exercir els membres del cos de bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.d) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de
maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments
de Catalunya.
1.3 Es convoquen 160 places pel torn lliure de la categoria de bomber/a de
l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya d’acord amb
l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2008, publicada mitjançant l’Acord de Govern
GOV/220/2008, de 16 de desembre (DOGC núm. 5295, de 13.1.2009).
Així mateix, s’inclou un 10% addicional del total de les places incloses a l’oferta
pública d’ocupació indicades al paràgraf anterior per a les persones participants
que, un cop superats tots els requisits i totes les fases del procés selectiu, no hagin
obtingut plaça. Aquestes persones restaran en situació d’expectativa de nomenament
i seran nomenades funcionàries amb ocasió de vacant.
1.4 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen la Llei
5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i
de salvaments de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de
selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’assignació de la destinació dels funcionaris de
nou ingrés; el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, quant a les taxes
d’inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal; la Llei 1/1998, de 7
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de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya i el III
Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la
Mesa General de Negociació de l’administració de la Generalitat de Catalunya per
als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 7901680, el qual va ser inscrit i publicat
per disposició de la Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre).
D’acord amb el que estableixen l’article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril; l’article
42 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 11.3 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, les persones participants al llarg del procés selectiu han d’acreditar
el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en
el grau adequat a les funcions pròpies de l’escala bàsica del cos de bombers de la
Generalitat de Catalunya. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la prova que
s’especifica en la base 6.1.6. b.1).
1.5 De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2
de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la
Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, les persones
participants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola
han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral
com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies de l’escala
bàsica del cos de bombers. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la prova
que s’especifica en la base 6.1.6.b.2).
—2 Requisits de les persones participants
2.1 Requisits generals de participació.
Per prendre part en la present convocatòria, les persones participants han de
complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió
Europea.
També podran ser admesos, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge
d’espanyol o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no
estigui separat de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estigui
separat de dret, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents,
d’acord amb el que disposa l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Igualment, podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en
els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola
han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 16 anys i no haver complert els 35 anys.
c) Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de graduat/ada en educació secundària obligatòria
(LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior,
o estar en condicions d’obtenir-lo.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en
vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies
de les places que cal cobrir.
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris
de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o
per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el
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cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent
ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu
Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
2.2 Els requisits establerts anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar
complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera, llevat del
que estableix la base 2.1.b).
—3 Sol·licituds
3.1 Lloc on obtenir el model de sol·licitud.
Els impresos de sol·licitud es troben a disposició de les persones interessades al
Registre general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, al Registre general de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments, i als registres dels serveis territorials del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les
Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar, un cop
s’hagi abonat la taxa a què fa referència la base 3.5, al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. El model normalitzat
figura a l’annex 6 d’aquesta Resolució.
Els impresos de sol·licitud i els models normalitzats es faciliten a les adreces
esmentades al paràgraf següent, a la pàgina web del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que té la següent adreça: http://www.gencat.
cat/interior/esc/docs/esc_convocatories.htm i a la intranet de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: http://emergencies.intranet/personal/Convocatories/index_conv.htm
3.2 Lloc on es poden presentar les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar als registres següents:
Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, c.
de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Registre de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments,
ctra. de la Universitat Autònoma, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a Barcelona, c. d’Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a la Catalunya Central, c. d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a Girona, c. de la Sèquia, 11, 17001 Girona.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a Lleida, c. de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a les Terres de l’Ebre, c. de Lluís Canalda, 2, 3r 4a, 43500 Tortosa.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a Tarragona, c. del Comte de Rius, 2-8, 43003 Tarragona.
Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, c. del Comtat d’Urgell, 10, 25700 la Seu
d’Urgell.
Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds trameses per correu s’hauran de presentar en sobre obert perquè
siguin degudament datades i segellades per la persona de correus abans de ser
certificades, d’acord amb el que estableix l’article 31 del Reial decret 1829/1999,
de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la prestació
dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de
juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals.
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3.3 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3.4 Documentació.
Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini que estableix la base anterior, les
persones participants han d’aportar:
a) Fotocòpia compulsada del permís de conducció de vehicles de la categoria C, o
equivalent, en vigor i, si escau, per donar compliment a la base 6.2.1.f, fotocòpia compulsada dels permisos de conducció en vigor de les classes que s’hi preveuen.
b) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió
del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística,
o equivalent, a l’efecte de restar exempt/a de l’exercici de coneixements de llengua
catalana que estableix la base 6.1.6.a1).
En el cas que no es disposi d’aquesta documentació i als mateixos efectes de
restar exempt/a de l’exercici de coneixements de llengua catalana que estableix la
base 6.1.6.a1), la persona participant haurà d’aportar una certificació del secretari
general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti
de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de
la Generalitat de Catalunya en què hagi participat, el nivell de coneixements de la
llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació de què ha obtingut plaça.
Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació no serà necessària l’acreditació
documental esmentada.
Pel que fa a les persones participants que hagin superat una prova del mateix
nivell o superior en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008
hauran d’acreditar-ho, mitjançant un certificat de l’òrgan convocant o l’òrgan en
el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció en què
han participat, l’any de l’oferta pública d’ocupació de la convocatòria, el nivell de
coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que
han superat la prova.
En tot cas, la persona participant ho haurà d’indicar expressament a la sol·licitud,
d’acord amb el que assenyala la base 3.6.d).
c) Certificat expedit per la corresponent Oficina de Treball del Departament
de Treball i/o, si escau, de l’Institut Nacional d’Ocupació (l’INEM), on consti de
forma expressa que dins del termini de presentació de sol·licituds la persona participant es troba en situació d’atur i no percep cap prestació econòmica als efectes
de gaudir de l’exempció de la taxa d’inscripció prevista a l’article 2.1.3.1. del Decret
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya.
No obstant això, la persona participant pot autoritzar el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació perquè comprovi d’ofici el compliment
de les circumstàncies que donen dret al gaudiment de la bonificació esmentada en el paràgraf anterior. Les persones participants disposaran d’un model
per atorgar la seva autorització, en els llocs on es pot obtenir la sol·licitud de
participació.
d) Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en el cas que la persona
participant sigui membre d’una família nombrosa de categoria general o especial,
i als efectes de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l’article 2.1-3.4. del
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
No obstant això, la persona participant pot autoritzar el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació perquè comprovi d’ofici el compliment de
les circumstàncies que donen dret al gaudiment de la bonificació esmentada en el
paràgraf anterior. Les persones participants disposaran d’un model per atorgar la
seva autorització, en els llocs on es pot obtenir el model de sol·licitud.
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e) Fotocòpia compulsada del resguard de la imposició de la taxa en el cas que el
pagament s’efectuï per gir postal o telegràfic o transferència bancària.
f) A l’efecte de participar en la fase de concurs, si escau:
Original de la sol·licitud del certificat que estableix la base 6.2.1, apartats a), c)
d) i e) segons model normalitzat.
Fotocòpia compulsada del certificat que estableix la base 6.2.1.b). En el cas que
no es disposi del certificat i es vulgui fer valer el mèrit establert a la base 6.2.1.b)
caldrà presentar dins del termini establert a la base 3.3 una còpia compulsada de la
sol·licitud del certificat presentada davant del registre oficial corresponent.
Només s’entendrà vàlidament acreditat aquest mèrit quan, un cop emès el certificat per l’òrgan competent, la persona participant adreci el certificat al tribunal
qualificador i el presenti en un registre oficial abans de la data de publicació dels
resultats de la cinquena prova: avaluació psicològica.
g) Documentació acreditativa d’haver superat un curs de característiques similars al que preveu la base 6.3 que realitza d’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
3.5 Taxa.
D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics
de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria les persones participants han de satisfer la taxa de 22,55 euros. Les persones que siguin membres
de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una bonificació del 30%
de l’import de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 15,80 euros i les
persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran
d’una bonificació del 50% de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de
11,30 euros. L’acreditació documental d’aquestes circumstàncies o l’autorització al
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per a la seva comprovació, haurà de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 3.4.d),
dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3 i sens
perjudici del que estableix la base 4.2.
El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa de
Catalunya mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic o transferència
bancària, en el compte corrent núm. 2013-0500-11-0202701044, “Generalitat de
Catalunya. Interior. Accés a cossos de funcionaris”. Quan el pagament s’efectuï
per gir postal o telegràfic o transferència bancària, cal que com a nom del remitent
hi consti el de la persona participant i s’ha d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia
compulsada del resguard de la imposició. Així mateix s’haurà de fer constar expressament el número de registre de la convocatòria.
A la sol·licitud ha de figurar el segell de la Caixa de Catalunya a l’apartat reservat
a l’entitat bancària, el qual acredita l’abonament de la taxa corresponent.
En cap cas el pagament a la Caixa de Catalunya no substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l’administració dins el termini i en la forma escaient,
d’acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3.
Estan exemptes de realitzar el pagament de la taxa les persones participants que
es troben en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica i així ho acreditin
documentalment o autoritzin al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació per a la comprovació d’aquestes circumstàncies, d’acord amb la bases
3.4.c) dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3 i
sens perjudici del que estableix la base 4.2.
La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no-acreditació documental a l’efecte de l’exempció o la bonificació de la taxa, determinarà l’exclusió
de la persona participant del procés selectiu.
No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves
selectives per causa imputable a la persona interessada.
3.6 Instruccions per emplenar les sol·licituds:
Per emplenar la sol·licitud les persones participants han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l’imprès normalitzat i, a més a més, el següent:
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a) A l’apartat “Dades de la convocatòria” cal que es facin constar totes les dades
que hi són requerides, i específicament:
Número de registre: 76/09.
Cos/escala/categoria: bomber/a escala bàsica.
Sistema d’accés: lliure.
b) A l’apartat “Altres dades de la convocatòria”, si escau:
Al requadre A cal fer constar la relació de parentiu (cònjuge, descendent o descendent del cònjuge) que tenen les persones participants que al·leguin com a requisit
algun dels casos establerts al segon paràgraf de la base 2.1.a).
Al requadre B cal fer constar l’any, codi i nom del curs que s’al·lega per a l’exempció del curs que preveu la base 6.3.2.
Al requadre C cal fer constar les proves o exercicis que el participant vol que se
li plantegin en castellà.
c) A l’apartat “Dades personals” s’especificaran totes les dades sol·licitades.
En tot cas caldrà fer constar la data de naixement i/o la nacionalitat que s’al·leguen a
l’efecte de complir els requisits que s’estableixen a la base 2, en cas contrari suposarà
que la persona participant aparegui com a exclòs en les llistes provisionals de les
persones participants admeses i excloses a què es refereix la base 4.1 i, si s’escau,
a la llista definitiva a què fa referència la base 4.3. Com a número d’identificació
personal s’indicarà el del document nacional d’identitat o el corresponent document
oficial que acrediti la identitat personal en el país d’origen en el cas que no tingui
la nacionalitat espanyola.
d) A l’apartat “Formació” és imprescindible indicar el títol acadèmic oficial que
s’al·lega per participar en la convocatòria, d’acord amb el que assenyala la base 2.1.c),
especificant, si escau, la denominació dels estudis. El fet de no fer constar aquesta
dada suposarà que l’aspirant aparegui com a exclòs en les llistes provisionals de les
persones participants admeses i excloses a què es refereix la base 4.1 i, si s’escau,
a la llista definitiva a què fa referència la base 4.3.
Així mateix, s’hi indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es
posseeix, d’acord amb els certificats de coneixements que estableix la Secretaria
de Política Lingüística, o els declarats equivalents a aquests, d’acord amb el que
estableix l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística i posteriors modificacions. En tot cas, per restar exempt/a de l’exercici
de coneixements de llengua catalana que estableix la base 6.1.6.a) serà indispensable
l’acreditació documental de la possessió del nivell de coneixements requerits. Les
persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008,
ho especificaran en aquest apartat indicant el procés selectiu que correspongui.
e) A l’apartat “Justificació d’ingrés dels drets de participació” es farà constar
l’import de la taxa d’inscripció: 22,55 euros.
Si la persona participant és membre d’una família nombrosa de categoria general
l’import de la taxa d’inscripció serà de: 15,80 euros.
Si la persona participant és membre d’una família nombrosa de categoria especial
l’import de la taxa d’inscripció serà de: 11,30 euros.
f) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per la persona participant.
La manca de signatura suposarà que l’aspirant aparegui com a exclòs en les llistes
provisionals de les persones participants admeses i excloses a què es refereix la base
4.1 i, si s’escau, a la llista definitiva a què fa referència la base 4.3.
g) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
3.7 A l’efecte d’admissió de les persones participants es tindran en compte
les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la
veracitat de les dades. Així mateix, en qualsevol moment del procés selectiu, el
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tribunal de la convocatòria pot requerir a les persones participants l’acreditació de
les dades que han fet constar a la sol·licitud, mitjançant la presentació de qualsevol
document oficial identificatiu.
3.8 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones participants
donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del
procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
—4 Admissió de les persones participants
4.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el secretari general
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació dictarà resolució
en el termini màxim d’un mes i declararà aprovada la llista provisional de persones
participants admeses i excloses a la convocatòria. A la resolució esmentada, que es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’indicaran els llocs on
s’exposaran les llistes completes certificades de les persones participants admeses
i de les persones participants excloses i dels motius d’exclusió.
4.2 Les persones participants disposaran d’un termini de deu dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admesos
i exclosos al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hi hagin produït, o per adjuntar la documentació que se sol·licita a la convocatòria o esmenar els defectes de la
seva sol·licitud inicial.
Les persones participants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional
que no esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a elles que hagi motivat
la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.
En qualsevol cas i a fi d’evitar error i, en cas de produir-se’n, de possibilitar la seva
esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones participants comprovaran
fefaentment no només que no figuren a la llista d’excloses, sinó a més que els seus
noms figuren a la llista de persones admeses.
4.3 Una vegada transcorreguts 15 dies hàbils de l’expiració del termini anterior
es faran públiques, mitjançant resolució del secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, les llistes definitives de persones participants admeses
i excloses a la convocatòria, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de realització
de la primera prova i de l’ordre d’actuació de les persones participants, i els llocs
on les esmentades llistes s’exposaran.
4.4 L’ordre d’actuació de les persones participants en les proves s’iniciarà per
la persona participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra “C”, de
conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 15 de desembre de 2008 (Resolució GAP/3797/2008, de 16 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat
del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos
selectius que es realitzin durant l’any 2009, per a l’ingrés a la funció pública de la
Generalitat, publicada al DOGC núm. 5282, de 19.12.2008).
4.5 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions esmentades al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als
llocs que s’indiquin en aquestes es considerarà realitzada d’oportuna notificació
a les persones interessades, i s’iniciaran els terminis a l’efecte de possibles reclamacions o recursos.
4.6 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol
moment.
—5 Tribunal
5.1 El tribunal qualificador el componen els membres següents:
Titulars:
Sra. Rosa Batalla Pascual
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Sr. Antoni Rifà Ros
Sr. Santiago Cabestany Soto
Sra. Eva Lloret Manero
Sr. Marcel·lí Blanchar Cazorla
Sr. Edgar Nebot Hernández
Sr. Jordi Martín Jutglar
Sr. Josep Carles Ruiz Cruz
Sr. Sergio Carretero Centeno
Sr. José Ruiz Luque
Sra. Anna Figueras Bosch, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Suplents:
Sr. Miquel Vidal Domínguez
Sra. Marta Viñals Artigas
Sra. Rosa Baeza Lanuza
Sr. Josep Lluis López Morales
Sr. Eduard Clarella Biarge
Sra. Roser Martí Muñoz
Sr. Pere Hervàs Fernàndez
Sr. José Giménez García
Sr. Esteve Xavier Rifà Ros
Sra. Raquel Lladó Navarro, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Actuarà com a presidenta la Sra. Rosa Batalla Pascual i, en la seva absència, com
a president suplent el Sr. Antoni Rifà Ros.
Així mateix formaran part del tribunal qualificador, com a representants titular
i suplent respectivament en qualitat de persones assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:
Sr. Josep Estruch Traité
Sra. Antònia Fernàndez Martínez
5.2 El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de persones assessores i especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb
els seus membres en la realització i valoració de les proves o exercicis que estimin
pertinents.
5.3 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments prestaran el suport
material i tècnic necessari per a l’actuació del tribunal qualificador.
5.4 Els membres del tribunal tindran dret a percebre les quanties corresponents,
d’acord amb la normativa reguladora en matèria d’indemnització per raó de serveis
de la Generalitat de Catalunya.
5.5 Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se, i notificar-ho a l’òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 28.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o quan hagin impartit cursos o treballs per a
la preparació de persones participants en proves selectives els dos anys anteriors a la
publicació de la convocatòria. Igualment, les persones participants podran recusar
els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.
5.6 El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés selectiu un
nombre superior de persones participants als de les places objecte de convocatòria,
sens perjudici del 10% addicional que preveu la base 1.3 i serà nul·la de ple dret
qualsevol proposta que contradigui l’anterior.
5.7 El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposen
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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5.8 El tribunal facilitarà a les persones participants i a l’òrgan convocant la
informació que se li requereixi en relació amb les puntuacions concretes que
aquestes hagin obtingut.
5.9 S’estendrà una acta de cada una de les sessions del tribunal.
5.10 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (c. de la Diputació,
355, 08009 Barcelona).
5.11 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del/de la president/a del
tribunal, pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris
quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin pogut incórrer les
persones participants, les quals podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment. En tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats
competents les inexactituds o falsedats comprovades, a l’efecte pertinent.
El tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que
realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis
d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament
de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
5.12 Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones
participants l’acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de
qualsevol document oficial identificatiu.
—6 Procediment de selecció
El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure per a totes les persones
participants. Constarà de les quatre fases que a continuació es descriuen:
6.1 Primera fase: oposició.
Les proves de la fase d’oposició es plantejaran en llengua catalana. No obstant
això, les persones que desitgin que se’ls plantegi per escrit alguna prova o exercici
en llengua castellana ho hauran de fer constar a la sol·licitud de participació en
l’apartat C ”Altres dades de la convocatòria” indicant les proves o exercicis que
desitja que se li plantegin en castellà.
La fase d’oposició està constituïda per les proves de caràcter obligatori i eliminatori que s’indiquen a continuació.
6.1.1 Primera prova: prova d’aptitud i de coneixements.
Consta de dos exercicis i per superar la prova d’aptitud i coneixements cal superar
els dos exercicis.
6.1.1.a) Primer exercici: avaluació de l’aptitud.
Consisteix en la realització d’una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar
les capacitats aptitudinals de la persona participant. La valoració de la prova serà
d’apte/a o no apte/a.
6.1.1.b) Segon exercici: qüestionari.
Consisteix a contestar un qüestionari no superior a 75 preguntes amb respostes
alternatives sobre el contingut complet del programa de temes que figura a l’annex
3 d’aquesta convocatòria.
El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 1 hora i 30
minuts.
La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per
superar-lo és de 5 punts. El tribunal no haurà d’avaluar l’exercici dels aspirants que
hagin obtingut la qualificació de no apte en el primer exercici.
Cada resposta correcta tindrà el mateix valor. Les preguntes que es deixin en
blanc no puntuaran.
Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es
descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per efectuar la
valoració de la prova serà aplicable la fórmula següent:
(A - E/4) x 10
Q=
n
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Q=qualificació resultant.
A=nombre d’encerts.
E=nombre d’errors.
n=nombre de preguntes.
6.1.2 Segona prova: prova física.
Consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents:
Cursa llançadora.
Flexió de braços.
Tracció general.
Circuit d’agilitat.
Exercici aquàtic.
La descripció, les normes i la valoració de cada exercici figuren a l’annex 4
d’aquesta Resolució.
Valoració de la prova:
És condició necessària per superar aquesta prova haver estat declarat apte/a a
l’exercici aquàtic.
La puntuació de la prova física s’obtindrà dividint entre quatre la suma total
de punts aconseguits en els exercicis de flexió de braços, tracció general, circuit
d’agilitat i cursa llançadora.
La puntuació final de cada exercici tindrà un valor comprès entre 0 i 10.
La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. Correspondrà al tribunal fixar
la puntuació mínima per superar la prova, la qual no pot ser inferior a 5 punts.
Organització de la prova:
L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta prova vindrà determinat
per l’organització de les persones participants en els grups que determini el tribunal. No obstant això, i per a tots els grups, el primer exercici (cursa de llançadora),
descrit a l’annex 4, es realitzarà en darrera posició i es deixarà abans de la realització
d’aquest exercici un període, com a mínim, de 30 minuts des de la finalització de
l’exercici anterior.
Per a la realització de la prova, les persones participants hauran de lliurar al
tribunal, en el lloc i termini que s’indicaran en la resolució de publicació de les
llistes definitives de persones participants admeses i excloses que estableix la base
4.3, un certificat mèdic amb el contingut següent: “El/la senyor/a (nom, cognoms
del metge, número de col·legiat i província de col·legiació) certifica que la persona
participant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics, que es descriuen a l’annex 4 de
la resolució de la convocatòria de concurs oposició per a l’accés a la categoria de
bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat (núm. registre de
la convocatòria 76/09)”. El fet que una persona participant no presenti l’esmentat
certificat, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.
Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si
escau, el tribunal qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s’escolliran les persones a les quals s’ha de realitzar les proves antidopatge. El fet de donar
un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del
Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves
seran motiu d’exclusió del procés selectiu.
Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà
la consideració de nul de l’exercici corresponent (no apte/a).
En els exercicis en què hi ha més d’un intent, el resultat vàlid serà el millor de
tots dos.
No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis
d’aquesta prova.
6.1.3 Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants i lleugers.
Consistirà en la realització d’exercicis pràctics que permetin avaluar de forma
objectiva l’habilitat de les persones participants en la conducció de vehicles pesants
4x4 i lleugers 4x4.
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Les persones participants, per poder realitzar la prova de conducció de vehicles
pesants, d’acord amb el que estableix la base 2.1.d), hauran d’estar en possessió del
permís de conducció de vehicles de la categoria C o equivalent. La qualificació
d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts. Correspondrà al tribunal fixar la puntuació
mínima per superar la prova, la qual no pot ser inferior a 5 punts.
El contingut i les característiques de la prova les determinarà el tribunal i es faran
públiques juntament amb les llistes del resultat de la primera prova de l’oposició.
6.1.4 Quarta prova: reconeixement mèdic.
Les persones participants s’hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada
pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les
funcions de bomber/a, d’acord amb l’annex 5 d’aquesta Resolució.
En aquesta prova mèdica es tindran en compte els aspectes següents:
Mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal.
Valoració de l’oïda, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular, l’aparell cardiovascular, l’aparell respiratori i l’exploració mèdica general, a fi de valorar el
funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells
que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber/a.
S’efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d’orina, anàlisi de
sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d’aquestes proves i
de la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions específiques
necessàries a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir
l’exercici de les funcions de bomber/a.
A l’inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i tractament mèdic.
El fet que una persona participant no formalitzi el qüestionari esmentat, així com
l’omissió intencionada i/o falsedat de les dades sol·licitades comportarà la seva
exclusió automàtica del procés selectiu.
Per tal de determinar la qualificació de la prova només es tindran en compte els
resultats de les exploracions realitzades en el moment de realització d’aquesta prova
pels serveis mèdics designats pel tribunal qualificador i els seus resultats sempre
han de referir-se al moment de l’exploració. La qualificació d’aquesta prova serà
d’apte/a o no apte/a.
6.1.5 Cinquena prova: avaluació psicològica.
Consistirà en la resolució d’unes proves psicotècniques, orientades, d’una banda,
a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant, en relació
amb l’exercici de les funcions i de les tasques pròpies de la categoria de bomber/a
i, d’altra banda, a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que
dificultin o impossibilitin l’exercici de les funcions de bomber/a.
Aquesta prova inclourà una entrevista personal per tal d’ampliar i contrastar
l’adequació de la persona participant.
La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a.
6.1.6 Sisena prova: coneixements de llengua catalana i castellana.
a) Coneixement de llengua catalana:
Les persones participants han d’acreditar els coneixements de llengua catalana i,
si s’escau, de llengua castellana en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà
de la publicació de les qualificacions de la quarta prova, prova mèdica. A aquests
efectes, es publicarà un llistat amb les persones participants aptes a la quarta prova
que ja han acreditat davant l’òrgan convocant els coneixements de llengua catalana
exigits i, si s’escau, castellana, i no caldrà que els acreditin novament als efectes de
quedar exempts de la realització de la prova.
Transcorregut aquest termini, s’exposaran les llistes provisionals de persones
participants que han de realitzar els exercicis de llengua catalana i, si s’escau, de
llengua castellana. Les persones participants disposaran d’un termini de 10 dies
a partir de l’endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la
documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.
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Les llistes definitives de persones participants que han de realitzar els exercicis
de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana, es faran
públiques al mateix temps que les qualificacions de la cinquena prova, avaluació
psicològica.
a.1) Exempció de l’exercici de coneixements de llengua catalana
Queden exemptes de la realització de l’exercici:
Les persones participants que acreditin documentalment que estan en possessió del nivell intermedi (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística
o un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre
PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Les persones participants, amb caràcter merament informatiu, poden consultar
aquesta Ordre a través de l’adreça d’internet: http://www6.gencat.net/llengcat/
certific/equiv.htm.
Les persones participants que aportin fotocòpia compulsada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió del nivell intermedi (B) o superior de la Secretaria
de Política Lingüística o equivalent d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de
juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior
i que aportin una certificació del secretari general del departament corresponent,
o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de
selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi
participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació de què ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos
selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació, no serà necessària l’acreditació documental esmentada.
Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008 i que ho acreditin mitjançant un
certificat de l’òrgan convocant o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera
clara i expressa el procés de selecció en què han participat, l’any de l’oferta d’ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a
la convocatòria i l’especificació que ha superat la prova.
Així mateix, restaran exemptes de la seva realització les persones participants
que en la data i lloc de realització de l’exercici, abans de l’hora assenyalada per al
seu inici, aportin davant el Tribunal documentació suficient acreditativa d’estar
en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent d’acord amb l’Ordre
PRE/228/2004.
a.2) Exempció de l’exercici de llengua castellana
Queden exemptes de realitzar aquest exercici les persones participants que aportin
fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de estar en possessió d’un
certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat
espanyol; del diploma d’espanyol nivell intermedi (B2) que estableix el Reial decret
1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer,
o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
adreçades a l’obtenció d’aquest; o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers
expedit per les escoles oficials d’idiomes.
Així mateix, restaran exemptes de la seva realització les persones participants
que en la data i lloc de realització de la prova, abans de l’hora assenyalada per al
seu inici, aportin davant el tribunal documentació suficient acreditativa d’estar en
possessió de coneixements de llengua castellana.
El tribunal trametrà a l’òrgan convocant fotocòpia de la documentació esmentada,
a l’efecte que s’incorpori a l’expedient de la persona interessada.
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El tribunal farà pública, si escau, la llista de persones participants exemptes de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i castellana juntament amb
les qualificacions de la cinquena prova.
b) Descripció de la prova: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants no exemptes.
b.1) Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:
Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics
de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de
comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de
les places objecte d’aquesta convocatòria.
Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
Aquest exercici tindrà una durada màxima d’1 hora i 30 minuts per a la primera
part i de 10 minuts per a la segona.
La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.
b.2) Segon exercici: coneixements de llengua castellana
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no tinguin
la nacionalitat espanyola.
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones participants
que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar la prova específica, que
s’estableix a la base 1.5 i que serà avaluada pel tribunal, tenint en compte que s’hi
ha d’exigir un grau de coneixements idiomàtics adequats a l’exercici de les funcions
pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers.
La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 paraules, com a mínim,
i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si escau, amb els assessors
especialistes que aquest designi.
El temps per a la realització d’aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per
a la primera part i de 15 minuts per a la segona.
La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.
6.1.7 La puntuació final d’aquesta fase d’oposició quedarà determinada per la
divisió entre tres de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions
obtingudes al segon exercici de la primera prova, la de la segona prova i la de la
tercera prova.
6.2 Segona fase: concurs.
6.2.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran exclusivament:
a) El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya com a bomber/a
fins a la data de publicació de la present convocatòria, d’acord amb els documents
normalitzats establerts a la base 6.2.3, que hauran d’adjuntar en la sol·licitud de
participació, es valora a raó de 0,03 punts per mes sencer treballat, considerant com
un mes sencer, un període de 30 dies naturals, fins a un màxim de 2,5 punts.
És condició indispensable per valorar els mèrits esmentats que s’acreditin mitjançant un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. En l’esmentat certificat han de
constar de forma expressa el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria i el període
concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.
b) El temps de serveis prestats en qualsevol altra administració pública com a
bomber/a fins a la data de publicació de la present convocatòria, d’acord amb els
documents que hauran d’adjuntar en la sol·licitud de participació.
El temps de serveis prestats, que el tribunal assimili totalment amb els corresponents del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya d’acord amb les funcions
que estableix la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valora a raó de 0,03 punts per mes
sencer treballat, considerant com un mes sencer, un període de 30 dies naturals,
fins a un màxim de 2,5 punts.
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El temps de serveis prestats, que el tribunal assimili parcialment amb els corresponents del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya d’acord amb les funcions
que s’estableixen en la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valora a raó de 0,02 punts per
mes sencer treballat, considerant com un mes sencer, un període de 30 dies naturals,
fins un màxim d’1 punt.
És condició indispensable per valorar els mèrits esmentats que s’acreditin mitjançant un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal.
En el certificat haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l’òrgan
que té la competència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en el qual delegui,
així com la norma legal que els habilita, si escau, del Diari o Butlletí oficial en què
s’hagi publicat. Així mateix, ha de constar el règim jurídic, el vincle, el cos, la categoria, el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de
la convocatòria i les funcions concretes desenvolupades com a bomber/a.
c) El temps prestat com a bomber/a voluntari/ària de la secció activa o especial
de la Generalitat de Catalunya, excepte els 3 primers anys de permanència en les
seccions esmentades del cos de bombers voluntaris, es valora a raó de 0,01 punts
per mes de permanència al cos de bombers voluntaris, considerant com un mes
sencer, un període de 30 dies naturals, fins a un màxim d’1,5 punts. En el còmput
del temps de serveis prestats no es tindran en compte els períodes de suspensió
temporals de funcions.
És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s’acrediti que compleix amb
les obligacions que estableix l’article 32 apartats b), c) i f) del Decret 246/1996, de 5
de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat
mitjançant un certificat del director/a general de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en
el qual ha de constar el temps prestat com a bomber/a voluntari/ària fins a la data
de publicació de la convocatòria.
d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal o auxiliar forestal conductor de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació es valora a raó de
0,03 punts per mes sencer treballat, considerant com un mes sencer, un període de
30 dies naturals, fins a un màxim d’1,5 punts.
És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s’acrediti mitjançant
un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal del Departament o
del director/a general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el qual ha de
constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de
la convocatòria.
e) El temps de serveis prestats en el dispositiu operatiu de la Direcció General de
Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació en alguna categoria laboral amb rellevància operativa es
valora a raó de 0,02 punts per mes sencer treballat, considerant com un mes sencer,
un període de 30 dies naturals, fins a un màxim d’1 punt.
És condició indispensable per valorar aquest mèrit que s’acrediti mitjançant
un certificat de l’òrgan competent en matèria de personal del Departament o del
director/a general de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el qual ha de constar el temps
prestat en aquestes categories fins a la data de publicació de la convocatòria.
f) Estar en possessió dels permisos de conducció, en vigor, d’acord amb la normativa aplicable, en la data de publicació de la convocatòria de les classes següents:
f.1) D es valorarà en 0,5 punts.
f.2) C + E es valorarà en 0,5 punts.
f.3) D + E es valorarà en 0,5 punts.
Aquest mèrit es valorarà amb un màxim d’1 punt i és condició indispensable per
valorar aquest mèrit que s’acrediti mitjançant una fotocòpia compulsada del permís
de conducció d’acord amb el que estableix la base 3.4.a).
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6.2.2 El temps de serveis que assenyalen els apartats c) i d) o c) i e) de la base
6.2.1 no podran acumular-se si han estat prestats de manera simultània.
6.2.3 Quant als certificats que ha d’emetre el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, els models normalitzats estaran a disposició de les
persones interessades en els llocs i adreces que s’esmenten en la base 3.2.
6.2.4 La documentació que acrediti els mèrits esmentats s’ha de presentar dins
el termini dels 20 dies naturals que estableix la base 3.3, i d’acord amb el que estableix la base 3.4. S’entenen justificats, degudament, aquells mèrits les persones
participants dels quals hagin sol·licitat, dins del termini de presentació de sol·licituds
de participació, l’emissió del certificat corresponent. La valoració dels mèrits es
realitzarà d’acord amb les dades que es certifiquin.
6.2.5 La puntuació màxima assolible en la fase de concurs es valorarà en un
33% de la puntuació global de tot el procés selectiu.
6.2.6 La valoració de la fase de concurs es farà pública al mateix temps i en el
mateix lloc que les qualificacions de la sisena prova, “coneixements de llengua catalana i castellana”, a què fa referència la base 6.1.6 o, si escau, amb les qualificacions
de la cinquena prova, “avaluació psicològica” d’acord amb la base 6.1.5.
Les persones participants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a comptar
de la publicació de la valoració esmentada per presentar-hi les al·legacions que
considerin oportunes.
Un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, el tribunal farà
pública la valoració definitiva dels mèrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs, al mateix temps que la publicació de la puntuació total
de la fase d’oposició, d’acord amb el que estableix la base 6.1.7.
6.2.7 El tribunal publicarà per ordre de puntuació la llista de persones participants que, segons la suma de les puntuacions obtingudes en les fases anteriors,
siguin proposades per realitzar el curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
El nombre de persones participants proposades no podrà ultrapassar el de les
places objecte de la convocatòria.
6.3 Tercera fase: curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
6.3.1 Aquest curs, amb una durada de 650 hores lectives, està dividit en els
mòduls següents:
Mòdul 1: Lloc de treball.
Mòdul 2: Coneixement del territori, de les edificacions i de les instal·lacions.
Mòdul 3: Atenció sanitària i psicològica a les víctimes.
Mòdul 4: Protecció i seguretat personal.
Mòdul 5: Mitjans i procediments operatius.
Mòdul 6: Ciències aplicades.
Mòdul 7: Extinció d’incendis I (urbans i industrials).
Mòdul 8: Salvaments i rescats.
Mòdul 9: Assistències tècniques.
Mòdul 10: Risc químic.
Mòdul 11: Extinció d’incendis II (incendis forestals).
Mòdul 12: Educació física.
6.3.2 Les persones participants que hagin acreditat haver superat un curs de
similars característiques a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant
el corresponent certificat d’acord amb el que estableixen les bases 3.3 i 3.4 podran
quedar exemptes de la realització del curs esmentat.
La llista de persones participants exemptes del curs selectiu es publicarà al mateix
temps i al mateix lloc que les qualificacions a què fa referència la base 6.1.6, o, si
escau, la base 6.1.5.
6.3.3 Quedaran excloses del procés selectiu les persones participants que durant
aquesta fase del procés perdin la condició d’alumne/a, d’acord amb el que estableix
l’article 12 del Decret 176/1996, de 4 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
l’Escola de Bombers de Catalunya.
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La proposta d’exclusió del curs a l’òrgan convocant correspondrà al tribunal
qualificador del procés selectiu a proposta motivada de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
La puntuació del curs selectiu és de 0 a 10 punts. Per poder superar el curs selectiu,
les persones participants hauran d’haver assolit els coneixements, les habilitats i
les actituds necessàries per dur a terme les funcions de bomber/a. La valoració dels
mòduls de formació programats consta de dues parts, en la primera es valoraran
els coneixements i habilitats assolides i en la segona els comportaments i actituds
de les persones participants i per superar el curs selectiu serà necessari que siguin
declarats aptes d’ambdues parts de cadascun dels mòduls.
El tribunal qualificador farà públiques les puntuacions obtingudes en el curs
selectiu, amb indicació dels recursos que es puguin interposar, al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments i als Serveis Territorials del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
6.4 Quarta fase: període de prova.
6.4.1 Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran al
període de prova, el qual consisteix en la realització de 320 hores de pràctiques de
servei efectiu en un parc de bombers designat per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments. Aquest període de prova tindrà també caràcter
selectiu.
6.4.2 Una vegada finalitzat aquest període, les persones funcionàries encarregades
del candidat i el cap o els caps de les unitats orgàniques on la persona participant
hagi complert el període de prova, n’emetran un informe. Aquest informe es farà
conèixer a la persona interessada, la qual podrà fer les al·legacions que consideri
oportunes. Tota la documentació s’inclourà a l’expedient personal i es trametrà al
tribunal qualificador.
La valoració del període de prova serà sotmesa a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d’apte/a o no apte/a. La qualificació de no apte/a
anirà acompanyada del corresponent informe motivat.
6.4.3 Les persones participants que prestin serveis com a persona funcionària interina en el cos de bombers estan exemptes de realitzar aquest període de
prova.
6.5 Les qualificacions es faran públiques al Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, a la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis
i Salvaments i als Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb especificació
dels recursos que s’hi puguin interposar.
6.6 La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova s’especificarà a la
resolució que preveu la base 4.3, per la qual es declara aprovada la llista definitiva
de persones participants admeses i excloses a la convocatòria.
La data, l’hora i el lloc de les proves següents les determinarà el tribunal, i es
publicaran juntament amb els resultats de la prova anterior en el lloc en què s’hagi
realitzat aquesta, i també als llocs que estableix la base 6.5.
6.7 Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida; les persones
participants que no compareguin a la crida del tribunal per al desenvolupament de
les proves en el lloc, la data i l’hora assenyalats, llevat dels casos de força major, lliurament apreciats pel tribunal, seran definitivament excloses del procés selectiu.
6.8 En el cas que es produeixin empats entre les persones participants, s’han
de resoldre aplicant de manera successiva els criteris següents:
a) Major puntuació en la fase d’oposició.
b) Major puntuació en cadascun dels exercicis de l’oposició per l’ordre que
apareguin en la convocatòria.
c) Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre que apareguin
en la convocatòria.
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6.9 L’ordre definitiu de persones participants que han superat el procés selectiu es determinarà sumant la puntuació obtinguda en la fase de concurs, si escau,
en la fase d’oposició i la qualificació obtinguda en el curs selectiu. En cap cas la
puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents fases
obligatòries.
El tribunal publicarà la llista definitiva de persones participants que hagin
superat el procés selectiu d’acord amb les places objecte de la convocatòria, per
ordre de puntuació final, les quals seran proposades per al seu nomenament com
a bombers/es.
—7 Presentació de documentació
7.1 Nomenament de funcionaris en pràctiques.
7.1.1 Durant la realització del curs selectiu i el període de prova, les persones
participants tindran la consideració de funcionàries en pràctiques.
Per ser nomenats funcionaris en pràctiques caldrà que abans de l’inici del curs
selectiu, i dins el termini de 20 dies naturals comptadors des de la data de la proposta
indicada presentin la documentació que acredita els requisits de participació:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, en vigor, o del
document oficial acreditatiu de la personalitat, en vigor, en el cas que no tingui la
nacionalitat espanyola.
b) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat en
el cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
Les persones participants que es trobin incloses en algun dels supòsits que preveu
el segon paràgraf de la base 2.1.a) han de presentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que acrediti, respecte del nacional espanyol
o de l’estat membre de la Unió Europea, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi
a càrrec pel que fa als descendents majors de vint-i-un anys, així com, pel que fa al
cònjuge i descendents del cònjuge, una declaració jurada o promesa segons la qual
no existeix separació de dret.
c) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de
la titulació d’acord amb el que s’estableix a la base 2.1.c).
d) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques
ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran
d’acreditar, mitjançant documentació expedida per les autoritats competents del seu
país, que no es troben inhabilitades o en situació equivalent ni han estat sotmeses
a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos
termes, accedir a l’ocupació pública.
e) Declaració de no estar inclòs/a en cap dels supòsits d’incompatibilitat que
preveu la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l’autorització que preveu
l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat.
f) Dues fotografies mat (de mida passaport).
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la traducció jurada corresponent.
7.1.2 Les persones participants proposades pel tribunal que no presentin la documentació requerida dins el termini dels 20 dies a què fa referència la base anterior,
llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats per l’autoritat
convocant, i les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser nomenades
funcionàries en pràctiques i seran declarades excloses del procés selectiu, quedaran
anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer en el cas de falsedat.
7.1.3 Si una de les persones participants proposades per a la realització
del curs selectiu fos declarada exclosa del procés selectiu, el tribunal podrà
proposar la persona participant següent en puntuació final de la fase de concurs oposició.

Càrrecs i personal

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5470 – 23.9.2009

70565

—8 Assignació de destinacions i nomenament de funcionaris
8.1 Un cop verificat que les persones participants han presentat la documentació
indicada i reuneixen els requisits i les condicions requerides, es procedirà a l’adjudicació provisional dels llocs de treball vacants, d’acord amb l’ordre de puntuació
obtingut en el procés de selecció.
8.2 A les persones participants incloses en el 10% addicional, si s’escau, se’ls
adjudicarà destinació en el cas que hi hagi vacants, i mentre això no es produeixi
restaran en expectativa de nomenament.
8.3 El tribunal, una vegada feta pública la llista definitiva de persones participants
que hagin superat el procés selectiu que preveu la base 6.9 en els llocs previstos a
la base 6.5, elevarà la proposta de persones participants a l’òrgan convocant, als
efectes del seu nomenament com a persones funcionàries, especificant-hi la data
de publicació de la llista esmentada.
Les persones participants proposades, seran nomenades persones funcionàries
mitjançant una resolució del secretari general del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
—9 Presa de possessió
9.1 Les persones funcionàries nomenades disposaran d’un mes a partir de
l’endemà de la publicació de la resolució de nomenament al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió
davant de l’òrgan competent en matèria de personal del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació.
9.2 La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà
la pèrdua de tots els drets, llevat dels casos de força major que seran degudament
comprovats i estimats per l’Administració.
—10 Règim d’impugnacions
10.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, si aquests
últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen
la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar,
d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà
de la seva publicació o notificació, davant del secretari general del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que
preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
10.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests
últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o
notificació, recurs d’alçada davant del secretari general del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
10.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior
les persones participants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes les
al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment que es
faci pública la puntuació final del procés selectiu.
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ANNEX 2
Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús del telèfon 012,
d’atenció ciutadana.
Igualment, la persona participant pot obtenir informació i consultar la seva
situació en el procés de selecció (llistes de persones admeses i excloses, lloc, data
i hora i resultats de les proves) a través de l’adreça d’Internet: http://www.gencat.
cat/interior/esc/docs/esc_convocatories.htm i a la intranet de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments: http://emergencies.intranet/personal/
Convocatories/index_conv.htm. No obstant això, la única informació vàlida serà
l’exposada en les adreces indicades a les bases 3.2, 6.5 i 6.6 d’aquesta Resolució.
ANNEX 3
Programa de temes
Tema 1
Legislació
La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia
de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració
catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
Tema 2
Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya. Estructura i contingut general.
Tema 3
Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i
reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.
Tema 4
Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que
componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
Tema 5
Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.
Tema 6
Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus
i característiques, torns, plans inclinats.
Tema 7
Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió
de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids
i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
Tema 8
Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició
d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
Tema 9
Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal,
pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
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Tema 10
Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies
de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.
Tema 11
Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de
fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La
ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements
estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
Tema 12
Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients
traumàtics.
Tema 13
Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó
armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.
Tema 14
Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions.
Cobertes: tipus i aplicacions.
Tema 15
Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius
de protecció. Electricitat estàtica.
Tema 16
Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació
i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
Tema 17
Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori.
Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
Tema 18
Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació.
Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població
en zones forestals.
Tema 19
Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes
de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.
ANNEX 4
Descripció dels cinc exercicis físics:
Primer exercici: cursa llançadora.
Descripció:
La persona participant se situarà darrera d’una línia per començar una cursa fins
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arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 m) i esperar a sentir un
senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot el test.
El test finalitzarà quan la persona participant no sigui capaç d’arribar a trepitjar la línia
abans de sentir el senyal sonor. En aquest moment, s’haurà de retirar pel seu carrer en
direcció a la línia des d’on va iniciar l’exercici i lliurarà la seva targeta al controlador.
Normes:
a) S’haurà de trepitjar les línies de cada tram (distanciades a 20 m).
b) S’haurà de trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després
d’aquest.
c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.
Valoració: es realitzarà un únic intent. Es registrarà el número de l’últim minut
(palier) anunciat abans que la persona participant perdi el ritme del senyal sonor.
Si per causes organitzatives o tècniques s’interrompeix la realització de l’exercici
de cursa llançadora, aquest no es podrà repetir fins que no hagin transcorregut 24
hores des del moment en què es produeixi la interrupció.
Taula 1
Paliers H=paliers homes; Paliers D=paliers dones.

Puntuació
0
1
2
3
4
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Paliers H
≤8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
≥ 15,5

Paliers D
≤6,0
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11,0
11,5
12
12,5
13
≥ 13,5

Segon exercici: flexió de braços.
Descripció:
Flexió mantinguda de braços agafant-se a una barra metàl·lica, de 3 cm de diàmetre, col·locada horitzontalment amb els palmells de les mans mirant cap endavant.
La persona participant s’agafarà a la barra amb els dits dirigits cap endavant. Es
penjarà d’ella de manera que la barba quedi per sobre la barra.
Normes:
a) No es podrà balancejar el cos, ni fer moviments d’impuls per mantenir la
postura.
b) No es podrà tocar la barra amb cap part del cos que no siguin les mans.
c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra. S’oferirà la possibilitat
d’utilitzar magnèsia.
d) No és permesa la utilització d’elements que, a judici del controlador de l’exercici, suposin avantatge en la realització de la prova.
e) No s’informarà de cap interval de temps durant l’execució de l’exercici des de
la posada en marxa del cronòmetre.
Valoració: es registrarà el temps total (en segons i dècimes de segon) durant
el qual, la persona participant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per
damunt del nivell de la barra. Es realitzarà un únic intent.
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Taula 2
Temps H=temps homes (en segons i dècimes de segon); Temps D=temps dones (en segons i dècimes
de segon).

Puntuació
Temps H
0
≤ 7,07
0,5
7,08-20,75
1
20,76-28,12
1,5
28,13-34,43
2
34,44-38,46
2,5
38,47-45,47
3
45,48-49,76
3,5
49,77-55,82
4
55,83-61,61
4,5
61,62-67,45
5
67,46-73,48
5,5
73,49-79,29
6
79,30-85,28
6,5
85,29-91,08
7
91,09-97,00
7,5
97,01-103,00
8
103,01-108,74
8,5
108,75-114,79
9
114,80-121,06
9,5
121,07-127,04
10
≥ 127,05

Temps D
≤ 5,65
5,66-16,60
16,61-22,49
22,50-27,54
27,55-30,77
30,78-36,38
36,39-39,81
39,82-44,66
44,67-49,29
49,30-53,96
53,97-58,78
58,79-63,43
63,44-68,22
68,23-72,86
72,87-77,60
77,61-82,40
82,41-86,99
87,00-91,83
91,84-96,85
96,86-101,63
≥ 101,64

Tercer exercici: tracció general.
Descripció:
La persona participant es posarà un cinturó de musculació i es col·locarà sobre
les marques de la plataforma amb posició totalment dreta, braços estesos al llarg
del cos i peus junts.
Es prendran les mesures de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits.
Un cop regulada l’altura de la cadena, la persona participant agafarà la barra amb
els palmells dirigits cap a ell. Flexionarà els genolls, deixant la barra recolzada a
la part superior de les cames.
Al senyal del controlador traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb
tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força possible. A la indicació del
controlador finalitzarà l’exercici.
Normes:
a) La força ha de ser progressiva i sense brusquedats.
b) Durant l’execució de l’exercici, el cos no podrà moure’s en cap eix que no
sigui el vertical.
c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra. S’oferirà la possibilitat
d’utilitzar magnèsia.
d) No és permesa la utilització d’elements que, a judici del controlador de l’exercici, suposin un avantatge en la realització de la prova.
Valoració: es faran dos intents no consecutius i s’anotarà el nombre màxim de
kg que hagi aconseguit en el millor d’ambdós. La persona participant esperarà el
temps que marqui el controlador per fer el segon intent. Si aquests dos intents són
nuls, l’exercici també serà nul.
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Taula 3
Kg H=kg homes; Kg D=kg dones.

Puntuació
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Kg H
≤ 136
137-170
171-189
190-204
205-222
223-243
244-258
259-275
276-293
294-311
312-328
329-346
347-364
365-382
383-400
401-418
419-435
436-457
458-477
478-489
≥ 490

Kg D
≤ 95
96-119
120-132
133-143
144-155
156-170
171-181
182-193
194-205
206-218
219-230
231-242
243-255
256-267
268-280
281-293
294-305
306-320
321-334
335-342
≥ 343

Quart exercici: circuit d’agilitat.
Descripció:
a) La persona participant es col·locarà dempeus davant la línia de sortida, situada
a 3 m del trampolí. Al senyal del controlador es posarà en marxa el cronòmetre i la
persona participant iniciarà l’exercici.
b) La persona participant sortirà corrent cap al trampolí i haurà de batre sobre el
trampolí des d’on amb un salt pujarà a la barra d’equilibri. Si la persona participant
ho considera necessari, en lloc de pujar amb un salt sobre el trampolí pot optar per
pujar des del lateral de la barra d’equilibri; en aquest cas, la persona participant
haurà de passar també per sobre del trampolí i pujar a la barra d’equilibri en l’espai
(assenyalat amb una línia) d’un metre mesurat des de l’extrem pròxim al de la línia
de sortida.
Tot seguit la persona participant haurà de fer un gir del cos de 180° sobre la barra
d’equilibri abans de sobrepassar la línia esmentada. Els peus han de quedar dins
de la zona de la primera línia abans de començar a caminar cap endarrera. Seguidament, caminarà dempeus cap endarrera fins a la meitat de la barra d’equilibri,
que estarà assenyalada amb una altre línia. Quan la persona participant trepitgi o
traspassi la línia amb qualsevol dels peus, el controlador dirà en veu alta: “dreta” o
“esquerra” (corresponent als costats de la pròpia persona participant). La persona
participant s’asseurà lateralment pel costat indicat pel controlador (les dues cames
penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarà ambdues mans i picarà de mans per
tal d’assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d’equilibri.
En la següent acció, la persona participant s’haurà d’aixecar i caminar fins a l’altre
extrem (respecte a la sortida) de la barra d’equilibri. Quan arribi a traspassar la línia
situada a un metre del final de la barra d’equilibri, haurà de saltar per caure dempeus
sobre un matalàs situat a continuació de la barra d’equilibri. A la caiguda del salt
des de la barra d’equilibri, no es podrà recolzar cap part del cos fora del matalàs.
c) Seguidament, la persona participant continuarà fins a situar-se entre dos cons
col·locats davant d’un altre matalàs, realitzant una tombarella agrupada frontal amb
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recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigirà cap a la
primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà cap a l’esquerra
i passarà per sota la tanca. Correrà després cap al plint, que haurà de passar amb
tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà
directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota la tanca. Anirà ara
frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la amb els dos
peus, s’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona participant toqui amb un
peu al terra després del salt de la última tanca i s’enregistrarà el temps emprat.
Normes:
a) Qualsevol incompliment d’algun dels elements de l’exercici descrits en el
desenvolupament d’aquest protocol serà considerat nul.
b) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici.
c) En el transcurs de l’exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle.
d) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l’eix transversal del tronc.
e) Si la persona participant cau des de la barra d’equilibri, podrà tornar a començar
de nou l’exercici sense que el cronòmetre s’aturi. Si cau una segona vegada en el
mateix intent, l’exercici serà nul.
f) Les alçades del plint i de les tanques seran diferents per les persones participants de sexe masculí i de sexe femení. En el cas del plint a les dones se’ls retirarà
un calaix. Les tanques hauran d’estar a una alçada de 90 cm pels homes i de 80 cm
per a les dones.
Valoració: la persona participant disposa de dos intents, no consecutius, i serà
vàlid el millor temps (en segons i dècimes de segon) d’ambdós. Si aquests dos intents, no consecutius, són nuls, no hi haurà possibilitat d’un tercer intent i l’exercici
és també nul.
Taula 4
Temps H=temps homes (en segons i dècimes de segon);
Temps D=temps dones (en segons i dècimes de segon).

Puntuació
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Temps H
≤ 31,45
31,44-29,85
29,84-29,2
29,19-28,25
28,24-27,33
27,32-26,5
26,49-25,84
25,83-24,94
24,93-24,06
24,05-23,14
23,13-22,29
22,28-21,44
21,43-20,61
20,60-19,78
19,77-18,94
18,93-18,11
18,10-17,27
17,26-16,44
16,43-15,69
15,68-14,82
≥14,81

Temps D
≤ 36,8
36,79-34,92
34,91-34,16
34,15-33,05
33,04-31,98
31,97-31,01
31,00-30,23
30,22-29,18
29,17-28,15
28,14-27,07
27,06-26,08
26,07-25,08
25,07-24,11
24,10-23,14
23,13-22,16
22,15-21,19
21,18-20,21
20,20-19,23
19,22-18,36
18,35-17,34
≥ 17,33
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Cinquè exercici: exercici aquàtic. Consisteix a valorar el control dels mecanismes
respiratoris i d’adaptació al medi aquàtic. S’haurà de superar un recorregut aquàtic
de 25 m dividit en quatre zones marcat en una piscina.
Descripció:
a) La persona participant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina.
Al senyal del controlador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona participant
iniciarà l’exercici.
Tot el recorregut es desenvoluparà en un mateix carrer de la piscina, sense que
la persona participant pugui tocar o repenjar-se a les parets o sureres, tret dels llocs
i moments assenyalats a les presents instruccions.
b) Zona A: la persona participant començarà saltant a l’aigua en posició vertical
(dempeus) sense tocar la paret, surt a la superfície (ha de veure’s el cap totalment)
i torna a submergir-se per dirigir-se a la zona B.
c) Zona B: la persona participant ha d’anar cap al fons passant per sota d’una
barra, sense desplaçar-la, situada a 1 m de fondària des de la superfície de l’aigua.
Una vegada s’ha passat per sota la barra submergida, cal pujar a la superfície on
s’anirà a tocar un boia situada a la surera corresponent (zona C).
d) Zona C: després la persona participant ha de nedar en posició supina (mirant
cap el sostre) en qualsevol estil, fins arribar a tocar una boia situada a la surera
corresponent (zona D).
e) Zona D: tot seguit, la persona participant haurà de girar-se i nedar en posició
horitzontal prono (mirant cap el fons de la piscina) en qualsevol estil, fins a arribar
a tocar la paret oposada a la de sortida de la piscina, moment en què s’aturarà el
cronòmetre.
Normes:
a) Es penalitzarà amb 5 segons els següents incompliments:
Tocar les parets (repenjar-se) o les sureres (excepte les indicades en l’exercici).
No treure completament el cap fora de l’aigua. Desplaçar la barra submergida. No
tocar la boia.
b) Es considerarà l’exercici nul quan la persona participant no completi correctament l’exercici aquàtic.
c) El vestit i gorra de bany són obligatoris per realitzar l’exercici i solament es
permet la utilització d’ulleres de natació.
Valoració: la persona participant només tindrà la possibilitat de realitzar l’exercici
una sola vegada i s’anotarà el temps (en segons i dècimes de segon).
Puntuació: la puntuació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a. Es considerarà
apte/a, sempre i quan el temps aconseguit sigui inferior a 30” en homes i 33” en
dones.
ANNEX 5
Exclusions mèdiques
1. Constitució física.
Serà excloent un pes corporal superior al 10% del pes màxim que correspon per
l’estatura i el sexe i inferior a un 5% al pes mínim indicat per l’estatura i el sexe,
d’acord amb les taules per sexes i per estatura que s’indiquen a continuació.
Aquests pesos estan en funció de l’índex de massa corporal.
Homes
Talla
Pes
metres
normal
1,56
49-61
1,57
50-62
1,58
50-62
1,59
51-63
1,60
51-64
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Dones
Talla
metres
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55

Pes
normal
43-54
43-55
44-56
44-56
45-57
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Homes
Talla
Pes
metres
normal
1,61
52-65
1,62
53-66
1,63
53-66
1,64
54-67
1,65
55-68
1,66
55-69
1,67
56-70
1,68
57-71
1,69
57-71
1,70
58-72
1,71
59-73
1,72
59-74
1,73
60-75
1,74
61-76
1,75
62-77
1,76
62-77
1,77
63-78
1,78
64-79
1,79
64-80
1,80
65-81
1,81
66-82
1,82
67-83
1,83
67-84
1,84
68-85
1,85
69-86
1,86
70-86
1,87
70-87
1,88
71-88
1,89
72-89
1,90
73-90
1,91
73-91
1,92
74-92
1,93
75-93
1,94
76-94
1,95
76-95
1,96
77-96
1,97
78-97
1,98
79-98
1,99
80-99
2,00
80-100
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Dones
Talla
metres
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2,00

Pes
normal
45-58
46-59
47-59
47-60
48-61
48-62
49-62
50-63
50-64
51-65
52-66
52-66
53-67
53-68
54-69
55-70
55-70
56-71
57-72
57-73
58-74
59-75
59-75
60-76
61-77
61-78
62-79
63-80
63-81
64-81
65-82
65-83
66-84
67-85
68-86
68-87
69-88
70-89
70-90
71-90
72-91
73-92
73-93
74-94
75-95

En el cas de talla inferior o superior a les especificades a les taules, s’aplicarà la
proporcionalitat de l’índex de massa corporal.
2. Oftalmologia.
Disminució de l’agudesa visual inferior a 0,5 a l’ull millor i 0,3 a l’ull pitjor,
mesura sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen).
Retinopatia (s’admet la corioretinitis central serosa).
Retinosi pigmentaria.
Hemeralopia.
Hemianòpsia.
Diplopia.
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Discromatòpsies: es mesuraran pel test d’Ishihara i a les persones participants
que no superin aquest test se’ls farà el test de Farnsworth-Munsell.
Glaucoma.
Afàquies, pseudoafàquies.
Subluxació del cristal·lí.
Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l’agudesa visual inferior a
la permesa.
Queratitis crònica.
Alteracions oculomotores importants.
Dacriocistitis crònica.
Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeix la protecció de l’ull a la
intempèrie.
Tumors oculars.
Amputació important del camp visual en ambdós ulls.
3. Otorrinolaringologia.
Mesurament de l’agudesa auditiva:
No s’admetrà audiòfon.
L’agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB (pèrdua
global binaural) i no s’admetrà cap grau d’hipoacúsia.
No s’admetran pèrdues auditives iguals o superiors a 30 decibels bilaterals ni
pèrdues auditives iguals o superiors a 50 decibels unilaterals en qualsevol freqüència una vegada s’ha descomptat la pèrdua normal per l’edat segons les normes ELI
(early loss index).
Vertigen.
Dificultats importants de la fonació.
Quequesa acusada.
Obstrucció crònica de les foses nasals (que impedeix la respiració nasal).
4. Aparell locomotor.
Malalties i limitacions de moviments: no s’admetran graus de mobilitat inferiors
a:
a) Extremitats superiors:
Espatlla:
Elevació progressiva fins a 180 graus.
Abducció fins a 120 graus.
Dinamometria escapular menor de 25 quilos.
Colze:
Flexió fins a 140 graus.
Extensió fins a 0 graus.
Supinopronació de 0 a 180 graus.
Canell:
Flexoextensió fins a 120 graus.
Mà i dits:
Dinamometria inferior a 30 quilos en homes i a 25 quilos en dones a qualsevol
de les mans.
Falta o pèrdua de més d’1/3 de la falange distal del primer dit d’una mà.
Falta o pèrdua de qualsevol falange de qualsevol dit, excepte la falange distal
del cinquè dit.
Falta d’una mà o de qualsevol part d’aquesta, llevat dels dits descrits anteriorment.
No tenir íntegra la pinça polze-índex.
b) Extremitats inferiors:
Maluc:
Flexió fins a 130 graus.
Extensió fins a 10 graus (més enllà de 0 graus).
Tenir una extremitat més curta que l’altra (igual o superior a 2 centímetres).
Genoll:
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Extensió completa.
Flexió fins a 135 graus.
Lesions articulars o lligamentoses no reparables.
Turmell:
Flexoextensió dorsoplantar fins a 45 graus.
Peu:
Peu garrell.
Peu pla amb desviació de l’eix peu-cama en var o en valg.
Peu pla espàstic.
Peu cavus sense línia de continuïtat taló-metatars mesurat per podoscòpia.
Dits:
Limitació de moviments que dificulti caminar, córrer o saltar.
Falta de qualsevol falange de qualsevol dit.
Dits en urpa que impedeix portar les botes de feina.
Hallux valgus dolorós o amb indicació quirúrgica, o amb callositat o amb inflamació local.
c) Columna vertebral:
Escoliosi estructurada major de 7 graus, mesurada pel mètode Lipman-Cobb i
amb R-X de columna sencera. Les escoliosis anteriors que siguin secundàries a una
dismetria també seran considerades no aptes.
Costella accessòria que produeixi robament de subclàvia.
Hèrnia discal.
d) Malalties diverses:
Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció.
Osteomielitis.
Osteoporosi.
Condromalàcia.
Artritis.
Luxació recidivant d’espatlla.
Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar les
funcions de bomber/a.
5. Aparell digestiu.
Cirrosi.
Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.
Hepatopaties cròniques.
Pancreatitis crònica.
Eventracions.
Qualsevol patologia de l’aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presentin
seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin negativament
per fer la seva feina.
Hepatopaties amb repercussió enzímica important.
6. Aparell cardiovascular.
Tensió arterial major de 155/95 mm d’Hg, mesurada en repòs de cinc minuts.
Insuficiència cardíaca.
Haver patit infart de miocardi.
Coronariopaties en qualsevol artèria.
Arítmies importants:
Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.
Aleteig auricular.
Fibril·lació auricular.
Síndrome de preexitació.
Blocatge auriculoventricular de 2 o 3 graus o de branca bifascicular.
Extrasístoles multifocals i extrasístoles unifocals superior a 4 per minut.
Valvulopaties.
Portar pròtesis valvulars.
Aneurismes cardíacs o de grans vasos.
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Insuficiència arterial perifèrica.
Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d’estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.
Seqüeles posttromboembòliques.
Defectes i deformitats dels dits i/o les mans produïts per problemes de circulació que
siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina de bomber/a.
7. Aparell respiratori.
Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i 3 l les dones.
Disminució del FEV1 per sota del 85%.
EPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica).
Asma, mesurada per sibilàncies a l’auscultació i disminució del VEMS per sota
del 85%, encara que sigui conseqüència d’una infecció respiratòria.
Atelèctasi.
Emfisema.
Pneumotòrax repetitiu.
Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les pràctiques físiques que cal realitzar i en les tasques específiques de bomber/a.
8. Sistema nerviós central.
Parkinson, corea o bal·lisme.
Epilèpsia.
Esclerosi múltiple.
Atàxia.
Arterioesclerosi cerebral simptomàtica.
Vertigen d’origen central.
Alteracions psiquiàtriques de base.
Qualsevol grau d’hipoòsmia.
9. Pell i fàneres.
Cicatrius que produeixin limitació funcional important i els processos patològics
que a criteri del tribunal limitin o s’agreugin amb el treball de bomber/a.
10. Altres processos patològics que impedeixin les normals funcions de bomber/a.
Diabetis tipus I o II.
Diabetis insípida.
Malaltia de Cushing.
Malaltia d’Addison.
Insuficiència renal crònica.
Manca d’un ronyó.
Malalties renals evolutives.
Hemopaties cròniques greus.
Proves analítiques compatibles amb patologia de base.
Determinació de transaminases gamma GT, ALT (GPT) i AST (GOT) superiors
en un 30% a la normalitat.
GOT superior a 50% de la normalitat.
Processos proliferatius malignes que dificultin o impedeixin les funcions de
bomber/a.
Tuberculosi activa.
Hèrnia inguinal.
Qualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica
i rebel al tractament.
Anàlisi d’orina: albuminúria i/o cilindrúria importants.
11. Alcoholisme i/o drogodependència amb patologia orgànica.
12. Qualsevol altre procés patològic que a proposta dels serveis mèdics especialitzats designats pel tribunal qualificador es consideri que dificulta o impedeix el
desenvolupament de les funcions de bomber/a.
13. Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d’exclusió d’acord amb
aquestes bases i que essent conegudes per la persona participant no es notifiquin
en el qüestionari mèdic orientatiu.
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ANNEX 6
Model d’imprès de sol·licitud

_________________________________
Segell d’entrada

Generalitat
de Catalunya

Abans d’emplenar aquest imprès,
llegiu-ne el dors.

Sol·licitud d'admissió en una convocatòria
d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
Dades de la convocatòria
Número registre

Sistema d'accés:

Departament

1

Data del DOGC

Lliure

2

Cos/escala/categoria

Promoció interna

3

Altres

Altres dades de la convocatòria
A

B

C

D

E

F

1- CÒPIA PER A L’ADMINISTRACIÓ – 2- CÒPIA PER A L’ENTITAT BANCÀRIA – 3- CÒPIA PER A LA PERSONA INTERESSADA

Dades personals
NIF

Primer cognom

Segon cognom

Data de naixement

Nacionalitat

Sexe
Home

Nom

Dona

Domicili (carrer, núm., pis, porta)

Codi postal

Municipi

Telèfon 1

Telèfon 2

Formació
Títol acadèmic oficial
1
Graduat escolar
2
ESO
FPI / Cicle formatiu de grau mitjà*
3

4
5
6

7
8
9

FPII / Cicle formatiu de grau superior*
BUP
Batxillerat / COU

Diplomatura*
Llicenciatura*
Altres*

* Indiqueu denominació dels estudis: _____________________________________________________________________________________
Certificat de coneixements de llengua de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent:
Document acreditatiu:

B

C

D

Altres

Sol·licitud
SOL·LICITO que m'admeteu en la convocatòria esmentada
i DECLARO que són certes totes les dades que hi consigno
i que compleixo les condicions exigides per treballar
a l'Administració pública i les condicions que la convocatòria
estableix específicament.

Localitat i data

____________________________________
Signatura de la persona interessada

Justificació d'ingrés dels drets de participació
Import de la taxa d’inscripció

Número del compte de la Caixa de Catalunya al qual s'ha de fer l'ingrés

2013 0500 11 0202701044
Justificant bancari de l'ingrés

Secretari/ària General del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
DGPEIS-0001
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Generalitat
de Catalunya

Instruccions per emplenar la sol·licitud d'inscripció

-

Abans d'emplenar la sol·licitud, llegiu les bases de la convocatòria.

-

Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscula, a màquina o amb bolígraf.

-

Assegureu-vos que les dades que heu consignat són perfectament llegibles en tots els exemplars.

-

Signeu l'imprès.

Dades de la convocatòria

-

Comproveu en la Resolució i en les bases de la convocatòria les dades que consigneu a la sol·licitud
(el número de convocatòria, la data del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'import de
la taxa d'inscripció, etc.).

-

Quan presenteu la sol·licitud a l'entitat bancària, demaneu la vostra còpia com a justificant de l'ingrés
de la taxa d'inscripció.

-

Recordeu que pagar la taxa a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de presentar la
sol·licitud al registre administratiu.

(09.247.116)
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