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BASES REGULADORES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL 
D’OPERADOR D’EXPLOTACIÓ A LA POTABILITZADORA 

 
 

 
I.  DISPOSICIONS GENERALS 

  
Objecte 
  
1. Aquestes bases reguladores tenen per objecte el procediment de selecció per a la provisió d’una 

plaça d’operador d’explotació a la planta potabilitzadora de Son Tugores de l’Empresa Municipal 

d’Aigües i clavegueram S.A. (d’ara endavant EMAYA). 

2. Aquestes bases han estat acordades per la comissió de treball formada pels membres de 

seccions sindicals UGT i CCOO signants del conveni col·lectiu de l’àrea d’aigües i per l’empresa.  
 
Característiques del lloc de feina i memòria justificativa de la necessitat 
 

� Categoria professional: Operador d’explotació. 

� Nombre de vacants: una plaça. 

� Tipus de contracte: 410 interinitat per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés 

de selecció o promoció per a la cobertura definitiva.  

� Període de prova: s’estableix el període de prova que defineix l’article 9, capítol III del 

conveni col·lectiu d’EMAYA, secció Aigües.  
� Jornada i horari laboral: segons Conveni col·lectiu d’EMAYA (Secció d’Aigües) i regulació 

establerta per la Llei de pressuposts generals de l’Estat vigent en cada moment. 

 
 

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
  

 

El procediment de selecció es defineix en aquests Bases i es regirà pels principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat d’accés a l’ocupació pública que hi son d’aplicació. Atès que 
EMAYA és una societat mercantil enquadrada, tant per la Llei de contractes al sector públic com 
posteriorment per les diferents lleis de pressuposts generals de l’Estat des de l’any 2012, en el que 
es denomina sector públic, ja que el seu capital social pertany íntegrament a l’Ajuntament de Palma, 
li és d’aplicació la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), quant a l’obligació 
d’assumir i integrar als processos de selecció de nous treballadors els principis rectors fixats a 
l’article 55 de la dita Llei, en concret i especialment quant al dret de tots els ciutadans a accedir a 
l’ocupació pública respectant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, a més de la 
resta de l’ordenament jurídic d’aplicació. 
 
Els candidats hauran de tenir uns requisits mínims establerts en aquestes Bases reguladores i 
superar les proves selectives que s’hi exigeixen.  
 
 
 



 

III. CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ 
 
Les característiques del lloc de feina són les següents:  
 

1. Generals 
 

L’operador d’explotació executa els treballs propis de l’explotació de la planta, mitjançant supervisió 
de tot el procés, presa de dades de funcionament i estat d’aparells, equips o instal·lacions per als 
diversos processos químics i fases de fabricació d’aigua osmotitzada, seguint les ordres o 
instruccions del Capatàs i/o del Cap de Explotació i d’acord amb les especificacions establertes als 
documents tècnics pertinents així com respectant les normes, tant de seguretat com les referides a 
la qualitat del producte i al’eficàcia del procés.  
 

2. Règimde treball 
 
El règim de treball d’aquest lloc de feina és per torns, es realitzen torns de dematí, horabaixa i 
vespre, els 365 dies de l’any, d’acord amb la planificació feta pel Capatàs de planta. Les hores totals 
anuals són les que estableix el conveni col·lectiu d’Aigües 
 
 

IV. REQUISITS DELS ASPIRANTS 
 

Per participar en aquest procés de selecció, les persones interessades han de complir, en el termini 

d’inscripció, els següents requisits:  
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o tenir 

permís de residència i permís de treball en vigor en el moment de la incorporació a l’empresa.  
b) Tenir 18 anys d’edat complida i no haver arribat a l’edat de jubilació ordinària. 
c) No haver estat acomiadat mitjançant expedient disciplinari, de cap administració, entitat o 

empresa integrada al sector públic.  
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents 

funcions. No obstant això, en cas de que l’aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat 

igual o superior al 33 per cent, haurà de presentar (en cas de ser seleccionat) i d’acord amb 

la normativa vigent, un certificat de l’Institut de Afers Socials (IBAS) que acrediti les 

condicions personals d’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a la plaça a la 

qual aspira.  
e) Titulació acadèmica: Estar en possessió del títol de batxiller, formació professional de primer 

grau, cicle formatiu de grau mitjà, o equivalent. 

f) Idioma català: domini del nivell equivalent al que s’exigeix per obtenir el certificat A2. Els 

aspirants hauran de presentar el corresponent diploma, certificat o títol expedit per un centre 

oficial. Si la/es persona/es seleccionada/es no poden acreditar el nivell documentalment, 

abans de la contractació es farà una prova ad hoc de nivell bàsic A2, que tindrà caràcter 

obligatori i eliminatori. En cas de no superar-la es passarà al següent de la llista i el candidat 

quedarà exclòs. 
g) Carnet de conduir B en vigor. 
h) Els aspirants hauran de reunir els requisits indicats a dalt dins el termini de presentació de 

sol·licituds, i els hauran de mantenir íntegrament en el moment de la contractació.  



 

 

 
V. SOL·LICITUDS 

 
a) Sol·licituds 

  
1. Les instàncies per a participar al procés selectiu s’han de formalitzar segons el model que figura 

a l’annex I d’aquestes bases, i es presentarà al departament de Recursos Humans a Son Pacs 

(Camí dels reis, 400) en horari de 9.00 a 14.00, des de l'endemà de la seva publicació i en un 

termini de cinc dies laborals. A més de l’annex I, s’hauran de presentar els següents documents, 

per duplicat:  
 

a. Fotocòpia del DNI o NIE, si escau. 

b. Carnet de  conduir B en vigor. 

c. Fotocòpia per ambdues cares dels títols exigits a la convocatòria com a 

requisits i, l’acreditació dels cursos, certificacions acadèmiques i diplomes 

que s’aportin com a mèrit.  

d. Currículum actualitzat. 

 

2. Per a ser admès al procés selectiu serà suficient que els aspirants presentin el document de 

l’annex I autobaremat i firmat juntament amb les fotocòpies de la documentació especificada 

a l’apartat anterior. 

 

3. La participació a aquest procés implica l’acceptació plena, per part de les persones sol·licitants, 

d’aquestes bases, amb autorització per al tractament de les seves dades als arxius de l’empresa 

i la publicació de resultats als mitjans de comunicació que l’empresa consideri oportuns, 

conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades 

de Caràcter Personal (LOPD), i aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per als fins que 

pretén aquest procés. 

  
4. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació, l’òrgan 

de selecció dictarà resolució aprovant les llistes provisionals de persones admeses i excloses 

amb la causa de l’exclusió i la puntuació provisional de mèrits. Els aspirants disposaran de 3 

dies hàbils per a realitzar reclamacions. Aquestes llistes es publicaran a la pàgina web 

www.emaya.es.  

 
5. Una vegada resoltes les reclamacions es publicarà el llistat definitiu d’ admesos i exclosos i la 

valoració dels mèrits definitiva. 

 
b) Òrgan de selecció 

  
1. L’òrgan de selecció estarà format per dos responsables de la planta potabilitzadora, un membre 

del departament de desenvolupament de RRHH i dos membres designats per part del comitè 

d’empresa d’Aigües. 



 

  
2. Es reserva l’opció d’augmentar els membres d’aquest òrgan en funció del nombre de sol·licituds 

rebudes. Quan el nombre de persones aspirants així ho aconselli, l’òrgan de selecció podrà 

designar col·laboradors, que sota la supervisió de l’òrgan de selecció, permetran garantir un 

desenvolupament del procés àgil i adequat. Aquesta decisió haurà d’aprovar-se per unanimitat 

de tots els membres de l’òrgan de selecció. 

 
3. L’òrgan de selecció vetllarà per la transparència i el bon funcionament del procés selectiu. 

 

4. L’òrgan de selecció queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 

acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot allò no previst en aquestes bases. 

 

5. No podran formar part del òrgan de selecció aquelles persones que tinguin parentesc de fins a 

tercer grau amb algun aspirant. Aquest requisit es fa extensible als nous membres de l’òrgan 

de selecció que es poguessin designar tal i com recull el punt b.2 d’aquesta base V – sol·licituds. 

Tampoc es podrà formar part si es té una amistat íntima o enemistat manifesta amb algun dels 

aspirants. 

 
6. L’òrgan de selecció, si així ho considera, podrà dirigir-se als aspirants mitjançant les adreces 

de correu electrònic facilitades a les seves sol·licituds, per a la resolució de les al·legacions, 

reclamacions o peticions. El candidat serà responsable de que les dades facilitades siguin 

correctes. 

 

c) Procediment de selecció 
 

c.1. Concurs de mèrits 

 

La puntuació màxima de la fase de concurs de mèrits és de 77 punts. Els mèrits al·legats i justificats 

pels aspirants i que l’òrgan de selecció valorarà es regiran pel següent barem: 

 

1) Experiència professional (màxim 35 punts) 

 

1.1 Serveis prestats al sector privat, realitzant funcions del mateix nivell d’operador de planta 

potabilitzadora o de naturalesa o contingut anàleg: 0,025 per dia treballat fins a un màxim de 30 

punts. 

1.2 Serveis prestats en una empresa del sector públic realitzant funcions del mateix nivell d’operador 

de planta potabilitzadora o de naturalesa o contingut anàleg: 0,035 per dia treballat fins a un 

màxim de 32 punts. 

1.3 Serveis prestats a EMAYA, conveni col·lectiu Aigües realitzant les funcions d’Operador 

d’explotació a la Potabilitzadora: 0,045 per dia treballat fins a un màxim de 35 punts. 

 

Forma d’acreditació: en tots els casos, mitjançant vida laboral actualitzada i emesa per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, contractes de treball i certificat d’empresa en el qual s’indiqui data 

d’alta i baixa, categoria professional, les funcions exercides, degudament segellat i firmat. 



 

 

2) Experiència en règim de 3 torns (màxim 5 punts) 

 

En aquest apartat s’afegirà mig punt per cada any treballat en règim de 3 torns (dematí, horabaixa 

i vespre). Fins un màxim de 5 punts. 

 

Forma d’acreditació: mitjançant certificat d’empresa en el qual s’indiqui els torns o qualsevol altre 

document acreditatiu degudament firmat i segellat. 

 

3) Formació reglada (màxim 20 punts) 

 

3.1 Títol de formació professional de grau mitjà dins les àrees d’electricitat i electrònica, instal·lació 

i manteniment, electromecànica i química: 10 punts. 

 

3.2 Títol de formació professional de grau superior dins les àrees d’electricitat i electrònica, 

instal·lació i manteniment, electromecànica i química: 15 punts. 

 

3.3 Certificat de professionalitat de "Operador d'estacions de tractaments d'aigües": 20 punts 

 

Forma d’acreditació: fotocòpia per ambdues cares del títol. En el cas de titulacions obtingudes a 

l’estranger, s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.  

 

4) Accions formatives (màxim 10 punts) 

 
Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb les tasques a 

desenvolupar de la plaça oferta segons el punt III-1 i de prevenció de riscs laborals. S’acreditarà 

mitjançant certificats o documents oficials que han d’incloure les hores de duració i/o els crèdits dels 

cursos. Cada crèdit es valorarà a raó de 10 hores de duració i proporcionalment si el curs te una 

durada inferior a 10 hores. 

 

Aquest apartat es valorarà amb 0,15 punts per hora quan el certificat acrediti aprofitament i 0,20 

quan acrediti assistència o no ho esmenti expressament. La puntuació màxima de cada curs és d’1 

punt i d’un màster/doctorat 2 punts, sigui quina sigui la seva durada. 

 

Forma d’acreditació: es farà mitjançant fotocòpia per ambdues cares dels diplomes, certificats o 

documents oficials. Si algun certificat/diploma no especifica les hores de durada es computarà amb 

un màxim de 2 hores. 

 
4.1 Específicament es valoraran els següents cursos que hauran d’esser posteriors a l’any 2010 

amb les següents puntuacions, independentment del nombre d’hores: 
 

- Agents físics. Renou i vibracions:  
o Menys de 10 hores: 0.5 punts 
o Més de 10 hores: 1 punt 

- Recintes confinats i/o Primers auxilis: 1 punt 



 

- Productes químics (us i enmagatzament): 1 punt 
- Carretilles elevadores i/o PEMP: 1 punt 
- Manipulació d’agües per al consum humà: 1 punt 

- Prevenció riscos laborals bàsic: 1 punt 

 

Forma d’acreditació: fotocòpia per ambdues cares dels diplomes, certificats o documents oficials.Els 

cursos de l’apartat 4.1. es valoraran únicament amb la puntuació d’aquest apartat. 

 

5) Coneixements de català (màxim 2 punts) 

 

5.1 Certificat de nivell B1: 1 punt 

5.2 Certificat de nivell B2 o superior: 2 punts 

 

Forma d’acreditació: mitjançant certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat 

equivalent segons l’Ordre del conseller d’educació, cultura i universitats, de 21 de Febrer de 2013 

(BOIB num.34, de 12 de març de 2013). 

 
c.2. Fase entrevista (màxim 5 punts) 

 

Es convocaran a les 5 primeres persones que hagin obtingut major puntuació en la fase de mèrits 

per a realitzar una entrevista. En aquesta fase es valoraran coneixements del lloc de treball de forma 

oral o escrita i l'actitud personal dels candidats per al desenvolupament de la prestació laboral a 

EMAYA tenint en compte els següents paràmetres: sentit de la responsabilitat, capacitat de 

coordinació, capacitat d'adaptar-se a les innovacions tecnològiques, disponibilitat per fer torns, entre 

d'altres. 

 

En el moment de l'entrevista els candidats hauran d'aportar tota la documentació original presentada 

en el moment de la inscripció. No s'acceptaran nous documents. En cas de no aportar algun 

document original d'un mèrit a valorar, se li retirarà aquella puntuació i es tornaria a publicar la llista 

amb les noves puntuacions, si és el cas. 

 

En cas de no presentar-se a l'entrevista, excepte per causa de força major justificada, el candidat 

serà descartat del procés. 

 

d) Puntuació i ordre de preferència a la llista. 
 

Una vegada conclosa la valoració de les entrevistes, l’òrgan de selecció farà públiques al web 

d’EMAYA les puntuacions totals atorgades a cada aspirant. 

 

La qualificació final estarà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a l’exercici de 

les dues fases. En cas d’empat, s’aplicaran els següents criteris: 

 

1) Millor puntuació a la fase de mèrits. 

2) Millor puntuació a la fase d’entrevista. 



 

3) Si persisteix l’empat, es procedirà a un sorteig.  

 

En cas de que l’aspirant seleccionat no presenti el requisit de català, es realitzarà una prova que 

tindrà caràcter eliminatori. En cas de no superar la prova, es procedirà a la crida del segon aspirant 

de la llista i així successivament. 

 

e) Incorporació al lloc de feina 
 

Una vegada publicada la llista definitiva es demana una incorporació immediata. El departament de 

RRHH es posarà en contacte amb el seleccionat per informar de la data d’incorporació i el dia i hora 

pel corresponent reconeixement mèdic i formalitzar el contracte, a més s’enviarà un e-mail amb 

totes les dades necessàries per a la contractació. 

 

L’empresa es reserva el dret a convocar al següent aspirant de la llista en els següents casos: 

• Si la persona no compareix o no té la possibilitat de començar en la data acordada 

• Si, per qualsevol circumstància, el candidat no pot incorporar-se a la data prevista. 

• Si després del reconeixement mèdic es considera que no és apte pel lloc de feina.  

• Si la persona no supera el període de prova que marca el conveni col·lectiu d’Aigües per 

aquesta categoria. 

• Si la persona no està finalment interessada o no compleix amb el procediment d’acceptació 

de la plaça. 

 

La vigència del present procés selectiu serà d'un any a comptar a partir de la incorporació efectiva 

a l'empresa de l'aspirant seleccionat de la llista o bé fins a l'existència d'un altre procés selectiu del 

mateix perfil publicat amb posterioritat al present, de manera que, si durant la vigència del procés 

sorgeix a l'empresa la necessitat de dur a terme una contractació temporal de personal amb el 

mateix perfil, podrà acudir a contractar l'aspirant que, per ordre de puntuació final, li correspongui i 

següents. 

 

 
VI.PROTECCIÓ DE DADES I LLISTATS 

 

De conformitat amb la legislació vigent, L.O.15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades 

personals, s’informa als aspirants que les dades personals contingudes a la sol·licitud d’admissió, 

documentació que acompanyi a aquesta o que es generi a resultat d’aquesta convocatòria, 

s’incorporaran als fitxer d’EMAYA i te per finalitat la tramitació, qualificació i resolució d’aquesta 

convocatòria.  

 

 

Palma de Mallorca, 17 de febrer del 2017 

 


