
 

 

 

INFORMACIÓ DE LES OPOSICIONS D’ACCÉS AL COS D’AGENTS RURALS 
(CAR) 

L’Acord de Govern 48/2017, de 18 d'abril, aprovava l'oferta parcial d'ocupació pública de la 

Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. En aquest acord es preveia convocar 50 places 

d’agents rurals categoria “Sotsinspector/a” (Grup A2 amb titulació universitària) i 50 

places d’agents rurals categoria “Agent” (Grup C1 amb titulació de Batxillerat, Formació 

Professional o equivalent). Això implica que en un termini màxim de 3 anys el Govern ha 

de convocar les dues oposicions. 

 

El passat 15 de novembre es publicava la convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la 

categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents 

Rurals de la Generalitat de Catalunya. Això implica que la Conselleria d’Agricultura i el 

Govern de la Generalitat comencen a complir els seus compromisos amb el CAR, entre els 

que hi figuren: publicar en poques setmanes el temari que hauran de preparar els 
aspirants a la categoria d’agent i publicar la convocatòria d’oposicions durant el 
2019, amb la idea de iniciar els exàmens al 2020. 

 

Un altre compromís, segurament el més important, és l’aprovació del Pla Estratègic del 
CAR que va elaborar a finals del 2016 i que en declaracions de la Consellera Serret al 

2017 i de la Consellera Jordà al 2018, era una prioritat que s’aprovés per acord de Govern. 

Aquest Pla preveu arribar a una plantilla d’uns 825 agents rurals (veure declaracions del 

Director General a El Nacional.cat al novembre de 2018), el que significa que entre places 

de nova creació i les jubilacions a cobrir, s’haurien de convocar prop de 500 places en 
els propers 8 anys (Veure noticia del 16/11/2018 “El Govern ampliarà el cos d'Agents 

Rurals fins als 824 efectius el 2026”) 

 

CURSOS DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS D’ACADÈMIA STUDIUM 

Ara que la promesa d’oposicions al Cos d’Agents Rurals es comença a materialitzar i amb 

més d’un any per endavant per fer la preparació, l’acadèmia STUDIUM organitzarà cursos 

de preparació amb el mateix equip humà d’agents rurals amb qui han estat col·laborant en 

les darreres edicions. 

Aquest cop no hi ha conveni amb CCOO, que ha impulsat un curs a Barcelona amb la 

fundació Paco Puerto (CEPROM).  Però igualment STUDIUM fa un descompte important 

als afiliats i afiliades a CCOO. 

 

Les localitats o zones on es farà el curs seran  Lleida, Catalunya Central, Tarragona.  

(mireu fulls següents) 

 



         INFORMACIÓ OPOSICIONS 

 50 PLACES D’AGENT RURAL 2019 
 

GRUPS 
 

 A.-  LLEIDA.- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores. Inici 30 de març de 2019. 
 
      B.-  GIRONA.- ANUL·LAT 
 

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

 D.-  TARRAGONA.- dissabtes de 9’00 a 14’00 hores. Inici 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. Inici 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.  
(Els mesos de juliol i agost no es farà classe) 
 

• *El grup C es farà a Sant Joan de Vilatorrada.  Al costat de Manresa. 

 
 

PREUS   
 

 Curs sencer: 990 €   
 

 Curs sencer  afiliats a CCOO: 850 € 
     (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. 



INSTRUCCIONS D’INSCRIPCIÓ 

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 200€ de RESERVA DE PLAÇA, 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 preinscripció. 

Un cop comprovades totes les preisncripccions, publicarem i us confirmarem els grups que es 

faran, amb el lloc i l’adreça exacta. Si s’escau, els alumnes que hagin fet la preinscripció en algun 

grup que no es faci, es podran canviar de grup o se’ls retornaran els diners. 

 

2n PAS. Fer el segon pagament  del curs: 400€ (o 350€ si estàs afiliat a CCOO) fent un ingrés al 

mateix número de compte abans del DIA D’INICI DEL CURS, indicant a CONCEPTE el nom, 

cognom + grup triat. 

 També es podrà pagar en metàl·lic el mateix dia d’inici del curs. En cap cas es 

podrà fer el pagament amb VISA o qualsevol altra targeta.  

El dia d’inici del curs hi haurà un responsable d’Studium Acadèmia a cada lloc on es facin les classes 

per repartir els temaris i fer els cobraments que calgui.  

 

3r PAS. El mateix dia d’inici del curs es recollirà el número de compte IBAN de cada alumne per 

poder fer el tercer pagament: 390€  (o 300 si estàs afiliat a CCOO) Aquest últim es carregarà el dia 

10 de novembre de 2019.   

Trobareu l’imprés 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. 

 



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 3R PAGAMENT 390€ 

 CURS AFILIATS CCOO 3R 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. 


