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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2034/2014, d'1 de setembre, per la qual es fa pública la segona convocatòria de les proves
per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de
conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.
La Direcció General de Ports i Transports, mitjançant la Resolució PTO/641/2004, d’11 de març (DOGC núm.
4096, de 22.3.2004), va establir les condicions per a la convocatòria de les proves anuals per a l’obtenció i la
renovació del certificat de capacitació per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat per al transport de
mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.
En compliment del que disposa l’article 5 de la Resolució esmentada,

Resolc:

Article 1
1.1 Les condicions d’aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució PTO/641/2004, d’11 de març
(DOGC núm. 4096, de 22.3.2004), excepte les relatives al termini de presentació de les sol·licituds per
concórrer a les proves i de pagament de la taxa, les quals s’estableixen a l’apartat següent.
1.2 Les sol·licituds per concórrer a les proves s’hauran de presentar de l'1 al 10 d’octubre de 2014. El darrer
dia per al pagament de la taxa és el 15 d’octubre de 2014.

Article 2
Les dates i el lloc de realització de les proves es determinaran mitjançant resolució de la Direcció General de
Transports i Mobilitat i es publicaran al DOGC.

Article 3
Determinar la composició del tribunal qualificador de les proves esmentades, que es publica a l’annex 2
d’aquesta Resolució.
D’acord amb el que estableix l’article 24.1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, el personal que col·labori amb el
tribunal en les tasques de preparació i vigilància de les proves tindrà dret a la percepció d’assistències en les
quanties següents:
Coordinador: 31,25 euros/hora.
Ajudant: 15,63 euros/hora.

Article 4
Les sol·licituds de revisió d’examen s’han de presentar per escrit en el termini d’un mes a comptar de la data
de publicació dels resultats, per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han d’anar adreçades al
president del tribunal.

Barcelona, 1 de setembre de 2014
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Pere Padrosa i Pierre
Director general de Transports i Mobilitat

Annex 1
Normes per a la realització de les proves

Els aspirants hauran d’anar proveïts d’un document d’identificació personal (DNI, passaport o permís de
conduir) i de la còpia corresponent de la carta de pagament degudament validada per “La Caixa” o Catalunya
Caixa.
Els aspirants, en el cas que en el seu document d’identificació personal no consti com a residència habitual un
municipi de Catalunya, hauran d’acreditar documentalment en el moment de presentar-se a les proves que
compleixen el que estableix l’article 2.5 de la Resolució PTO/641/2004, d’11 de març, sobre les proves per a
l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de
seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.
Les proves per a l’obtenció del certificat tindran una durada de dues hores i les proves per a la renovació del
certificat tindran una durada d’una hora.
Durant el desenvolupament de les proves, els aspirants en cap cas podran fer servir el telèfon mòbil, ni tan
sols en la seva funció de calculadora, ni d’altres aparells electrònics, llevat de calculadores.
Per a la realització del segon exercici, consistent en la resolució d’un supòsit pràctic sobre les tasques i
obligacions que ha de realitzar o complir el conseller de seguretat, els aspirants només podran utilitzar el text
de l’Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera/ferrocarril
(ADR/RID), reproduït o editat, o d’altres textos legals, sense que continguin cap anotació addicional. En tot
cas, el tribunal qualificador té la facultat d’impedir la utilització dels textos que no es considerin adients per al
desenvolupament correcte de les proves.

Annex 2
Composició del tribunal qualificador

La composició del tribunal qualificador de les proves serà la següent:
President:
Senyor Josep M. Fortuny i Olivé.
Vocals:
Senyor Lluís Angosto i Poza.
Senyora María Cristina Jiménez Padilla.
Senyora Concepción Yuste Oliveros.
Secretària:
Senyora Araceli Carretero Aguilar.
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