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BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA DE 
CINC PLACES TEMPORALS D’OFICIALS 3ª MECÀNIC DE TALLER 

 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Objecte 
 
Aquestes bases reguladores tenen per objecte el procediment de selecció per a la 
provisió de cinc places de Oficial 3ª (Mecànic de Taller) a EMAYA, Empresa Municipal de 
Aigües i Clavegueram S.A.  
 
Característiques del lloc de feina  
 

� Categoria professional: Oficial 3ª.  
� Grup professional i tipologia de la plaça: Grup Operaris – Conveni (segons 

l’art. 21 del Conveni colectiu del sector de neteja pública, viària, riscs,  
recollida, tractament i eliminació de residus i neteja i conservació de 
clavegueram).  

� Nombre de places vacants: cinc places distribuides en tres places de mecànic 
de taller general i dues places de mecànic d’escombradores. 

� Tipus de contracte: temporal. 
� Període de prova: quinze dies en aplicació de l’article 9 del conveni Col·lectiu 

d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. –Secció de Medi 
Ambient-. 

� Jornada i horari laboral: segons Conveni col·lectiu d’EMAYA (Secció de Medi 
Ambient) i regulació establerta per la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat 
vigent en cada moment. 

� Centre de treball: actualment l’Àrea de Taller es troba situada a Son Pacs- 
Camí dels reis, 400 - Palma, però la seva ubicació podria variar a qualsevol 
dels centres de treball que EMAYA té actualment o podria tenir en un futur. 

 
 

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 



 

2 
 
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. Carrer de Joan Maragall, 3 · 07006 · Palma · Illes Balears 
Registre Mercantil de Palma, Llibre de Societats, Tom 229, Foli 59, Full 4499 · 30 setembre 1974 · N.I.F A07000029 

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 
 

En dependència del Cap del Taller realitzarà les següents funcions: 
 

• Reparació i manteniment dels vehicles que entren al taller. 
• Reparació de sistemes elèctrics en equips. 

• Reparació de sistemes hidràulics i neumàtics en equips i vehicles. 
• Canvi d'olis, filtres i bateries. 

• Operacions amb motor en marxa: revisions, posada a punt, etc. 
• Reparacions de frens, embragatges ... 
• Reglatge de suspensió, direcció ... 

• Càrregues d'aire condicionat. 
• Canvis de tubs d'escapament, reparacions de motor, canvi de culates ... 

• Auxili a la carretera. 

 
Aquestes funcions procuren descriure la naturalesa i el nivell de treball general exercit pel 
personal assignat a aquest lloc de feina. No és una llista exhaustiva ni excloent de totes 
les responsabilitats, funcions i destreses requerides per al lloc de feina.  
 

IV. REQUISITS DELS ASPIRANTS 
 
Per a participar en aquest procés de selecció les persones interessades hauran de 
complir, en el termini d’inscripció, els següents requisits: 
 

1) Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea 
o tenir permís de residència i permís de treball en vigor en incorporar-se a 
l’empresa. 

2) Tenir 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació ordinària. 
3) No haver estat acomiadat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, 

entitat o empresa integrada al sector públic. 
4) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions 

corresponents. No obstant l’anterior, si l’aspirant acredita un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% haurà de presentar en cas de ser seleccionat i d’acord 
amb la normativa vigent, un certificat de l’equip oficial de valoració de 
discapacitats de l’Institut d’Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions 
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personals d’aptitud per a exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual 
aspira. 

5) Estar en possessió del graduat escolar, o FP bàsica de la família de Fabricació 
mecànica o equivalent a criteri de l’òrgan de selecció, o certificat de Qualificació 
professional equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà 
d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació. 

6) Experiència mínima de 3 anys en un lloc de treball similar: coneixements sobre 
equips i vehicles de la flota d’EMAYA (escombradores, recol·lectors, equips de 
desobstrucció, comptactadors, etc) o equips i vehicles industrials i pesats.   

7) 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, considerat equivalent o homologat pel Govern de les Illes Balears. Si 
la/les persona/es seleccionada/es per a realitzar l’entrevista no poden acreditar-ho 
documentalment realitzaran una prova ad hoc d’un nivell A2, que tindrà caràcter 
obligatori i eliminatori. 

8) Carnet de conduir B1. 
9) Els aspirants hauran de complir aquests requisits dins el termini de presentació de 

sol·licituds i mantenir-los íntegrament en el moment de la contractació. 
 
 

V.SOL·LICITUDS 
 

a) Sol·licituds 
 

1. Les sol·licituds per a participar al procés selectiu s’han de formalitzar segons el 
model que figura a l’annex I d’aquestes bases i presentar al Departament de 
Recursos Humans de Son Pacs (camí dels Reis, 400) en horari de 9:00 a 14:00 h, 
a partir del dia següent de la publicació fins al 28 de juliol de 2017. A més de 
l’annex I autobaremat s’hauran de presentar els següents documents: 

 
a. Fotocòpia del DNI o NIE si s’escau i carnet de conduir. 
b. Fotocòpia per ambdues cares dels títols exigits a la convocatòria com a 

requisits i acreditació dels cursos, certificats acadèmics i diplomes que 
s’aportin com a mèrit. 

c. Currículum actualitzat, on s’especifiquin les funcions realitzades als llocs de 
treballs similars al de la present convocatòria. 

d. Contractes de treball o altre document acreditatiu on quedi acreditat el punt 6 
dels requisits de les bases. 

e. Vida laboral. 
 

2. La participació en aquest procés implica l’acceptació per part de les persones 
sol·licitants d’aquestes Bases, amb autorització expressa perquè les seves dades 
es tractin als arxius de l’empresa i es publiquin els resultats als mitjans de 
comunicació que l’empresa consideri oportuns, d’acord amb Llei orgànica 
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15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
Aquestes dades només s’utilitzaran per a les finalitats que pretén aquest procés. 
 

3. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la 
documentació, l’òrgan de selecció dictarà una resolució que aprovarà les llistes 
provisionals de persones admeses i excloses amb la causa de l’exclusió i el llistat 
provisional de mèrits. Els aspirants disposaran de 3 dies hàbils per a fer 
reclamacions o al·legacions. Aquestes llistes es publicaran al web www.emaya.es, 
a l’apartat “Ofertes de feina”. 

 
4. Per a assegurar la confidencialitat dels aspirants, en el moment de formalitzar la 

sol·licitud se’ls entregarà un codi que serà el que s’utilitzarà durant el procés per la 
publicació de les llistes. 
 

5. Una vegada resoltes les reclamacions es publicarà la llista definitiva d’admesos i 
exclosos, la llista definitiva de mèrits i es convocarà en data i hora per a dur a 
terme l’entrevista. Les persones que no es presentin a l’entrevista quedaran 
descartades del procés. 
 

6. L'òrgan de selecció es reserva el dret a modificar l'ordre de publicació de llistes 
per a una major rapidesa de la resolució del procés selectiu, sempre donant 
terminis oportuns per a les possibles al·legacions/reclamacions. 
 

7. Si en qualsevol moment del procés de selecció l’òrgan té coneixement de la 
falsedat d’alguna dada aportada per un aspirant aquest fet suposarà l’exclusió 
automàtica del procés selectiu. 

 
b) Òrgan de selecció 

 
1. L'òrgan de selecció estarà integrat pel Cap de Taller, el senyor Vicente Diez 

Fernández i la Responsable de Formació i Desenvolupament de RRHH, Sra. 
Margarita Mut Noguera, a més es convidarà a un representant legal dels 
treballadors del conveni col·lectiu -Secció Qualitat Urbana- perquè actuï com a 
observador i estigui present en totes les fases del procés. L'òrgan de selecció 
podrà nomenar suplents. 

 
2. Es reserva l’opció d’augmentar els membres del dit òrgan depenent del nombre 

de sol·licituds rebudes. Quan el nombre de persones aspirants ho aconselli 
l’òrgan de selecció podrà designar assessors o col·laboradors que, sota la 
supervisió de l’òrgan de selecció permetin garantir un desenvolupament del 
procés àgil i adequat. 

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

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

prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que 
aquestes bases no preveuen. 

 
5. No podran formar part de l’òrgan de selecció les persones que tinguin parentiu 

fins a tercer grau amb algun aspirant. Aquest requisit es fa extensible als nous 
membres de l’òrgan de selecció que es puguin designar i, com recull el punt b.2 
de la base V “Sol·licituds”, tampoc se’n podrà formar part si es té una amistat 
íntima o una enemistat manifesta amb algun dels aspirants. 

 
6. L’òrgan de selecció podrà dirigir-se als aspirants a través dels comptes de correu 

electrònic facilitats a la sol·licitud per a resoldre les seves al·legacions, 
reclamacions o peticions, i l’aspirant serà el responsable que les dades facilitades 
siguin correctes. 

 
 

c) Procediment de selecció 
 
El procediment de selecció constarà de tres fases: mèrits, prova “ad hoc” del nivell de 
català (si no s’acredita) i entrevista personal. Per obtenir la plaça serà necesari superar 
totes les fases. 
 
c.1. Fase de mèrits (de 0 a 70 punts) 
 
Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants admesos i que l'òrgan de selecció valorarà, 
es regeixen pel següent barem: 
 

1) Experiència professional (de 0 a 30 punts) 
 

1.1. Experiència professional superior a 3 anys com a mecànic de taller havent 
treballat específicament amb equips similars als de la flota d’EMAYA 
(escombradores, recol·lectors, equips de desobstrucció, comptactadors, 
etc): 0,013 per dia treballat. 

1.2. Experiència professional superior a 3 anys com a mecànic de taller 
d’equips i vehicles industrials i pesats: 0,0065 per dia treballat. 

 
L’acreditació es farà mitjançant certificat d’empresa signat i segellat pel director o 
responsable del departament corresponent on constin: nom, llinatges i DNI-NIE de 
l’aspirant, període treballat, càrrec ocupat i funcions i/o altre document oficial acreditatiu.  
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2) Accions formatives (de 0 a 35 punts) 
 
2.1. Formació reglada: fins a 20 punts 
 
• Títol de formació professional de grau mitjà de la família de Fabricació 

Mecànica o equivalent a criteri de l’òrgan de selecció: 10 punts. 
• Títol de formació professional de grau superior de la família de Fabricació 

Mecànica o equivalent a criteri de l’òrgan de selecció: 20 punts. 

Forma d’acreditació: fotocòpia per ambdues cares dels diplomes, certificats o documents 
oficials.  En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà d’estar en possessió de 
la credencial que acrediti la seva homologació.  
 

2.2. Accions formatives (fins a 5 punts) 
 

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb les 
funcions pròpies del lloc de treball (formació específica en equips i vehicles 
(escombradores, recol·lectors, equips de desobstrucció, comptactadors, etc) a criteri de 
l’òrgan de selecció. 
 
Aquest apartat es valorarà amb 0,020 punts per hora quan el certificat acrediti 
aprofitament i 0,015 quan acrediti assistència o no ho esmenti expressament. La 
puntuació màxima de cada curs és d’1 punt. 
 
Forma d'acreditació: es farà mitjançant fotocòpia per ambdues cares dels diplomes, 
certificats o documents oficials. En cas que algun certificat / diploma no especifiqui les 
hores de durada es computarà amb un màxim de 2 hores. 
 

2.3. Permisos de conducció: fins a 10 punts 

 

Es valorarà estar el possessió del permís de conducció C1 i el CAP vigents amb 10 
punts.  

 

L’acreditació es farà mitjançant el document acreditatiu expedit per l’òrgan competent. 
 

 
2.4. Nivell de català (màxim 5 punts) 
 

• Certificat de nivell B1: 3 punts. 

• Certificat de nivell B2: 3,5 punts. 
• Certificat de nivell C1: 4 punts. 
• Certificat de nivell C2: 4,5 punts. 

• Certificat de coneixements de llenguatge administratiu LA: 0,5 punts. 
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La puntuació atorgada al nivell de català s’aplicarà al nivell més alt presentat, excepte pel 
que fa al llenguatge administratiu, que sumarà al nivell de català acreditat. 
 
Forma d'acreditació: els aspirants hauran de presentar el corresponent diploma, certificat 
o títol expedit, considerat equivalent o homologat pel Govern de les Illes Balears. 
 
L'òrgan de selecció publicarà les puntuacions atorgades en aquesta fase i  els aspirants 
podran realitzar reclamacions o al·legacions a la puntuació atorgada dins dels tres dies 
hàbils següents a la publicació. Passats aquests tres dies es publicarà la llista amb la 
puntuació d'aquest apartat definitiva. 
 
 
c.3.  Acreditació del nivell de català. 

 
L'òrgan de selecció comprovarà el requisit de català i convocarà a realitzar una prova ad 

hoc als candidats que superin l’entrevista i no posseeixin la titulació oficial. 
 
Es publicaran al web d’EMAYA els aptes i no aptes del nivell requerit i es donarà un 
termini de tres dies per fer les al·legacions oportunes. Passat aquest temps es publicarà 
la llista definitiva i les persones no aptes quedaran descartades del procés. 

 
c.4 Entrevista personal (de 0 a 30 punts). 

 
Els deu aspirants resultants amb la millor puntuació i que hagin acreditat el requisit de 
català o superin la prova "ad hoc" realitzada a l'efecte, realitzaran una entrevista 
personal, que durà a terme l’òrgan de selecció. En aquesta fase es valoraran els 
coneixements pràctics i específics necessaris per al lloc de treball de forma oral o escrita i 
l'actitud personal dels candidats per al desenvolupament de la prestació laboral a EMAYA 
tenint compte les competències pròpies del lloc de feina. 

 
Els aspirants seran convocats a través del web d’EMAYA i les persones que no es 
presentin, excepte per una raó justificada de força major, quedaran descartades del 
procés. 
 
L’òrgan de selecció es reserva el dret de convocar més persones a l’entrevista si els deu 
aspirants amb la major puntuació i que hagin acreditat el requisit del català o superin la 
prova ad hoc realitzada a aquest efecte, no superin aquesta darrera fase. 
 
Si hi ha una diferència entre dos candidats superior a 30 punts en la valoració definitiva 
dels mèrits, l’òrgan de selecció es reserva el dret a convocar només a les persones amb 
possibilitats d’accedir a la plaça, encara que no arribin a 10 candidats. 

 
Una vegada concloses les entrevistes als candidats l’òrgan de selecció farà públiques al 
web de l’empresa la puntuació d’aquesta fase i la resolució de la convocatòria. 
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d) Incorporació al lloc de feina 

 
Una vegada publicada la llista definitiva es publicarà al web d’EMAYA la data en que 
l’aspirant seleccionat haurà de comparèixer al Departament de Recursos Humans per a 
formalitzar el contracte. A més, se li enviarà un correu electrònic amb totes les dades. 

 
L’empresa es reserva el dret de convocar el següent aspirant de la llista en aquests 
casos: 

 
• Si el candidat no compareix en la data acordada. 

• Si per qualsevol circumstància no pot incorporar-se en la data prevista. 
• Si després del reconeixement mèdic es considera que no és apte per el 

lloc de feina. 

• Si no supera el període de prova que marca el Conveni col·lectiu d’EMAYA 
(Secció Medi Ambient) per a aquesta categoria. 

• Si no està finalment interessat en la plaça temporal i hi renuncia o no 
compleix 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 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 LLISTES 
 
 
D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, 
s’informa els aspirants que les dades personals contingudes a la sol·licitud d’admissió, a 
la documentació que l’acompanya o que es genera de resultes d’aquesta convocatòria 
s’incorporaran als fitxers d’EMAYA i tenen per finalitat la tramitació, la qualificació i la 
resolució d’aquesta convocatòria. 
 

 
Palma de Mallorca, 21 de juliol de 2017 

 
 
 
 


