
NOVETATS SOBRE LES OPOSICIONS AL COS D’AGENTS RURALS (abril 2019)

El Govern de la Generalitat de Catalunya avança amb les oposicions d’agents rurals. El 
passat 16 d’abril es publicava al DOGC la RESOLUCIÓ ARP/967/2019 amb el temari 
específic de les oposicions d’agent rural de la categoria agent (Grup C1, Batxillerat o 
equivalent).

El Departament d’Agricultura també ha publicat al seu web els models d’exàmens de la 
darrera convocatòria d’oposicions d’accés al CAR (convocatòria 1/2008 categoria d’agent 
auxiliar C2) Us recomanem que us descarregueu aquest material.

El 9 de novembre comencen les proves de l’oposició de categoria “Sotsinspector/a” (Grup 
A2, titulació universitària). Igualment informen que passat l’estiu s’iniciarà el concurs de 
trasllats del personal del CAR que s’ha de fer previ a l’oposició de la categoria d’agents. 

Tot plegat fa pensar que la convocatòria de l’oposició d’agent es farà, com teníem previst, a 
finals del 2019 o principis del 2020. Els exàmens començarien poc abans o després de l’estiu 
de l’any vinent. 

Respecte a l’aprovació del Pla Estratègic del CAR (recordem la noticia del 16/11/2018 “El 
Govern ampliarà el cos d'Agents Rurals fins als 824 efectius el 2026”), aquest 8 d’abril la 
consellera Jordà informava als sindicats que al mes de maig es podria aprovar pel Govern, fet 
que implicaria un compromís pressupostari amb el Cos d’Agents Rurals per convocar entre el 
2019 i el 2024 les vacants més 300 places de nova creació. Els sindicats exigeixen un 
mínim de 100 places enlloc de les 50 previstes en la propera oposició. El Director General del 
CAR reconeix que es podria ampliar el nombre de places durant la negociació dels 
pressupostos. 

Des de fa uns mesos a STUDIUM acadèmia hem iniciat els cursos de preparació 
d’oposicions al CAR que s’imparteix els dissabtes a Lleida, Sant Joan de Vilatorrada 
(Catalunya Central) i Botarell (Zona Tarragona). Podeu ampliar la informació sobre els  cursos 
pels canals  habituals  (www.studium-academia.com ,  tel: 973 212 507, mail: 
studium@svt.es).

Per a les persones que ja esteu fent el curs amb nosaltres, us informem que l’editorial ADAMS 
ja ha publicat Temari Específic adaptat a la Resolució publicada el passat mes d’abril. Per 
tant, ja està disponible pels nostres alumnes. Així mateix hem actualitzat la programació de 
les classes d’acord amb el temari publicat.

Des de l’aprovació del Pla Estratègic del CAR per part del Govern sembla que s’estan 
complint els compromisos. Confiem poder-vos anar informant de qualsevol notícia per a tots i 
totes les que voleu ser agents rurals, doncs s’obre un gran ventall de possibilitats en els 
propers anys.

Seguirem informant

Francesc Mitjans
Administrador del grup de preparació d’STUDIUM ACADÈMIA.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=847049&language=ca_ES
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/vols-ser-agent-rural/models-examens/
https://www.ccma.cat/324/el-govern-ampliara-el-cos-dagents-rurals-fins-als-824-efectius-el-2026/noticia/2887359/
https://www.ccma.cat/324/el-govern-ampliara-el-cos-dagents-rurals-fins-als-824-efectius-el-2026/noticia/2887359/
http://www.studium-academia.com
mailto:studium@svt.es


         INFORMACIÓ GRUPS

 50 PLACES D’AGENT RURAL 2019

GRUPS
 A.-  LLEIDA.- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores. Iniciat 30 de març de 2019.

      B.-  GIRONA.- ANUL·LAT

 C.-  MANRESA*- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores. Iniciat 6 d’abril de 2019.

 D.-  TARRAGONA**.- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores. Iniciat 13 d’abril de 2019.

     E.-  TERRES DE L’EBRE.- ANUL·LAT

 F.-  LLEIDA-2.- dilluns i dimecres de 19’00 a 21’30 hores. Iniciat 6 de maig de 2019.

Es faran 175 hores de classe presencial des del 30 de març de 2019 fins al 9 de 
maig de 2020.

 *El grup C es fa al CIO de Sant Joan de Vilatorrada.  Al costat de Manresa.
 **El grup D es fa a l’ESCOLA D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT de Botarell.

PREUS 

 Curs sencer: 600 €

 Curs sencer  afiliats a CCOO: 500 €
     (aquest descompte només és aplicable als que adjuntin els tres últims rebuts d’afiliació)
______________________________________________________________________

PAGAMENT (veure NOU  full d’instruccions adjunt)

El temari general (15 temes), psicotècnics i personalitat l’impartirà personal propi d’Studium Acadèmia.

El temari específic (23 temes) l’impartiran formadors especialitzats del Cos d’Agents Rurals de l’Agrupació de 
CCOO.

El preu del curs inclou els temaris : general, específic, psicotècnics i legislació ; i els seus tests i casos 
pràctics corresponents.

El temari general serà d’elaboració pròpia i l’específic serà el d’Editorial ADAMS; es repartiran a l’inici del curs, o 
tan bon punt estiguin actualitzats. Els psicotècnics i la personalitat també serà material propi d’Studium Acadèmia .

Es lliurarà als alumnes un quadrant amb el calendari de classes i professors que tindran cada sessió.

Es facilitarà als alumnes una adreça de correu electrònic de cada professor per poder fer consultes sobre els 
temes explicats

Qualsevol canvi imprevist es notificarà mitjançant un sms al número de telèfon mòbil que consta a la matrícula.

Si no es pot assistir a alguna de les classes, es podrà recollir qualsevol document que s’hagi repartit als 
alumnes. En cap cas es podran recuperar les hores.

Qualsevol canvi o modificació de les dades personals  s’ha de comunicar a Francesc, a Secretaria del centre, 
per telèfon al 973 21 25 07, o per correu electrònic a studium@svt.es.

Als que us aneu incorporant un cop iniciat el curs se us enviarà tot allò que s’hagi impartit fins ara.

mailto:studium@svt.es


INSTRUCCIONS D’INSCRIPCIÓ

OBLIGATORI fer-la des del web www.studium-academia.com

Omplir TOTES les dades del formulari.  Llegir i acceptar les condicions i la política de privacitat. 
Enviar el Formulari. Un cop enviat el Formulari rebreu un mail de confirmació.

FORMA DE PAGAMENT

1r PAS. Fer un ingrés de 400€ (o 300€ si ets de CCOO) de RESERVA DE PLAÇA ABANS DE 
COMENÇAR EL CURS, al número de compte de 

CAIXA GUISSONA :  IBAN:  ES90  3140  0001  9200  1339  0900     

 indicant a CONCEPTE el nom, cognom + grup triat (A, C, D, o F). 

 Un cop comprovat l’ingrés us enviarem un mail de confirmació de la  vostra inscripció, així 
com tot el material que s’ha impartit fins al moment.

2n PAS. Un cop iniciat el curs es recollirà el número de compte IBAN de cada alumne per poder fer 
el segon pagament: 200€  (o 200€ si ets de CCOO) .  Aquest segon pagament  es carregarà el dia 10 de 
febrer de 2020.  

Trobareu l’impres al final del Full Informatiu. Cal omplir totes les caselles i 
signar-lo.

Un cop pagat i iniciat el curs no es retornaran els diners en cap cas.

-Per qualsevol dubte o aclariment podeu enviar un mail a studium@svt.es  

o trucar al 973 21 25 07.

-Responsable d’administració del curs:  Francesc Mitjans.

http://www.studium-academia.com
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ORDRE SEPA

de domiciliació de dèbit directe

DADES DEL DEUTOR

NOM I COGNOMS ______________________________________________________________

ADREÇA ______________________________________________________________________

CODI POSTAL  _______________

LOCALITAT ____________________________________

PAIS  ESPANYA

IBAN: ES           

DADES DEL CREDITOR

NOM: STUDIUM ACADEMIA SL

IDENTIFICADOR: ES53001B25607631

ADREÇA: DOCTORA CASTELLS, 37 baixos

CODI POSTAL: 25001

LOCALITAT: LLEIDA

PAÍS: ESPANYA

TIPUS DE PAGAMENT:  ÚNIC (triar una de les dos opcions)

 CURS AGENTS RURALS 2n PAGAMENT 320€

 CURS AFILIATS CCOO 2n PAGAMENT 300€

Signatura,

______________, _____ de ______________ de 20___

Mitjançant aquesta signatura autoritzeu a STUDIUM ACADEMIA SL a enviar l’ordre a la vostra entitat fianacera per debitar el 
càrrec al vostre compte, i a la vostra entitat financera a debitar l’import corresponent d’acord amb STUDIUM ACADEMIA SL. 
Entre altes, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte 
subscrit amb ella. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a 
partir de la data en que es va debitar del seu compte.


