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BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A 
LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’OFICIALS DE SEGONA DE MECÀNICA A LA 

SECCIÓ D’AIGÜES 
 

La constitució de la borsa de treball té com a única finalitat establir un procediment àgil per a la 
immediata posada a disposició de personal capacitat necessari per a la correcta prestació de 
serveis a la Secció d’Aigües amb caràcter temporal, respectant els principis constitucionals de 
capacitat, mèrit, igualtat i publicitat.  
 
  

 

I.  DISPOSICIONS GENERALS 

  

Base primera. Objecte 

  

1. Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de selecció per a crear una borsa de 

treball per a la contractació de personal necessari per a proveir les vacants de caràcter 

temporal que es generin a la plantilla, corresponents a la categoria d’oficial 2a de mecànica. 

 

2. Aquestes bases han estat acordades per la Comissió de Treball de la Secció d’Aigües. La 

constitució de la borsa temporal de treball no és vinculant pel que fa a la creació de futures 

borses de treball o processos selectius, ni per a la cobertura de vacants o llocs de nova 

creació, que es duen a terme segons el que disposa el Conveni col·lectiu d’EMAYA-Secció 

d’Aigües. 

 
Base segona. Característiques de l’ocupació  

 

Dependent del cap de manteniment, realitzarà el manteniment, la reparació, la instal·lació i la 

conservació dels equips electromecànics de tota la xarxa de sanejament i abastament de 

l’aigua, seguint les instruccions tècniques i les ordres dels superiors, amb la supervisió de 

l’oficial 1a o capatàs de manteniment, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament de 

totes les estacions impulsores i receptores d’aigua de consum, i de les instal·lacions del Cicle 

de l’Aigua. 

 
FUNCIONS 

• Realitzar el manteniment dels equips electromecànics de la xarxa de sanejament i de la 

distribució d’aigua i les seves instal·lacions perquè funcionin correctament, i poder 

abastar d’aigua potable les persones usuàries.  

 

• Reparar, quan sigui necessari, les avaries que es produeixin a tota la xarxa de 

sanejament i instal·lacions, amb la supervisió del capatàs de manteniment o oficial 1a, 

amb la finalitat de corregir-les i permetre’n el correcte funcionament.    
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• Realitzar la instal·lació de noves peces i/o elements per a l’actualització dels equips 

electromecànics de les distintes seccions que componen el Cicle de l’Aigua.  

  

• Comprovar l’estat de les instal·lacions d’aigua i sanejament, amb la finalitat 

d’aconseguir la seva bona conservació al llarg del temps. 

      

• Realitzar la neteja de les zones reparades per a la bona conservació i el seu impacte 

visual, així com supervisar i/o senyalitzar correctament els riscs existents durant la 

realització del treball, per a advertir de possibles accidents i pal·liar-los.  

  

• Realitzar el manteniment elèctric bàsic sobre els elements electromecànics com:  

 
- Connexió i desconnexió de motors i bombes 

- Mesurament de valors elèctrics de motors i bombes 

- Canvi d’elements de protecció de motors i bombes (ploms, relés tèrmics, 

contactors, etc.) 

- Canvi d’elements de maniobra (selectors, pilot maniobra) 

- Canvi de boies 

- Instal·lació d’electrovàlvules i pressòstats. 

      

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.  

 

 

Base tercera. Àmbit d’aplicació i característiques del contracte  

 

1. Les places vacants de caràcter temporal corresponents a la categoria d’oficial 2a mecànic 

seran les que es produeixin com a conseqüència d’alguns dels següents supòsits:  

 

Àmbit d’aplicació Tipus de contracte 

a) Substitució de personal en situació 

d’incapacitat temporal 
Contracte temporal d’interinitat 

b) Substitució de personal durant els 

períodes de llicència per maternitat, 

adopció, acollida o paternitat 

Contracte temporal d’interinitat 

c) Substitució de personal en situació 

d’excedència o mobilitat funcional 

temporal. Totes aquestes 

circumstàncies sempre que sigui amb 

reserva de lloc de feina 

Contracte temporal d’interinitat 

d) Substitució de personal que accedeixi a 

jubilació parcial 
Contracte temporal de relleu 

e) Excepcionalment, per acumulació de Contracte eventual per 



 

3 
 

tasques en l’activitat amb la durada 

màxima legal. S’inclou en aquest 

epígraf la contractació motivada per les 

vacances de la plantilla. 

circumstàncies de la producció 

f)  Cobertura temporal interina fins a la 

cobertura definitiva per mecanismes de 

selecció.  

Contracte temporal d’interinitat 

 

El contracte d’interinitat per substitució de treballadors y trteballadores amb reserva de lloc 

de feina s’extingirà per reincorporació del treballador o la treballadora, per finalització de la 

causa que el va originar, o per qualsevol altra causa que finalitzi la relació laboral del 

substitut (causa establerta per l’ET). 

 

El contracte de relleu s’extingirà quan el treballador o la treballadora que se substitueixi arribi 

a l’edat especificada a l’apartat 1 de l’article 166 de la Llei general de Seguretat Social o, 

transitòriament, a les edats previstes a la disposició vintena de l’esmentada llei.  

  

El contracte eventual per circumstàncies de la producció s’extingirà en el termini acordat en 

el contracte.  

 

 

Base quarta. Assignació segons tipus de contracte 

 

1. Inicialment, publicada la borsa de treball, els contractes prevists amb més llarga durada 

s’assignaran als primers de la llista (a major puntuació, major durada de contracte). 

2. Una vegada que estigui en funcionament la borsa de treball, i quan les necessitats del 

servei així ho requereixin, i en qualsevol dels supòsits als quals es refereix la base anterior, 

es cridarà sempre la persona candidata de la borsa de treball amb major qualificació en 

aquesta i per estricte ordre, sempre que no faci feina a l’empresa.  

3. En cas d’assignació dels contractes de relleu per a cobrir una jubilació parcial, s’oferirà a la 

persona que tingui la puntuació més alta a la borsa de treball, tingui o no contracte 

temporal en vigor, sempre que aquest no sigui de relleu, i suposi una millora de les 

condicions contractuals.  

 

II. PROCEDIMIENT DE SELECCIÓ 

  

1. El procediment de selecció es regirà per les regles especificades en aquestes Bases.  

 

2. Les persones aspirants se seleccionaran mitjançant: (i) una prova teòrica i (ii) la valoració dels 

mèrits que s’indiquen en aquestes Bases.  

 
3. La prova teòrica consistirà a contestar per escrit un examen tipus test de 50 preguntes amb 

quatre opcions de resposta, essent només una d’aquestes correcta o la més correcta. Es 
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puntuarà de 0 a 50 punts. La prova teòrica és eliminatòria i s’ha de treure un mínim de 25 

punts per a formar part de la borsa.  

 

 

Base cinquena. Requisits 

 

Per a 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 d’algun dels estats membres 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 complerts 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 en el sector públic. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents 

funcions. Això no obstant, en el cas que l’aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat 

igual o superior al 33%, haurà de presentar, si és seleccionat i d’acord amb la normativa 

vigent, un certificat de l’equip oficial de valoració de minusvàlids de l’Institut Balear d’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) Estar en disposició del títol de Graduat Escolar o ESO. En el cas de titulacions obtingudes 

a l’estranger, s’ha de comptar amb la credencial que n’acrediti l’homologació.  

f) Idioma català: comptar amb el certificat de nivell bàsic de català A2 o amb alguna de les 

titulacions equivalents, les quals es poden acreditar mitjançant l’esmentat certificat, o de 

nivell superior, o els considerats equivalents per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i 

Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013), per la qual 

es determinen les titulacions, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de 

coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. També es 

poden acreditar mitjançant l’homologació dels estudis de llengua catalana establerta a 

l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB 

núm. 115, de 26 d’agost de 2014) per la qual es regula l’homologació dels estudis de 

llengua catalana de l’educació secundaria obligatòria i del batxiller amb els certificats de 

coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Les 

persones que no tinguin el certificat de català A2 hauran de realitzar una prova de nivell, 

en la qual hauran de ser aptes. 

g) Carnet de conduir B1.  

 

Les persones aspirants hauran de reunir aquests requisits dins del termini de 

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

contractació. 

 

Base sisena. Presentació de sol·licituds 
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1. En un termini de 10 dies naturals, del dilluns 19 de novembre al dimecres 28 de 

novembre de 2018, les persones interessades a participar en el procés de selecció en podran 

presentar la sol·licitud a les dependències d’EMAYA de Son Pacs.  

 

2. La sol·licitud, signada per la persona interessada, s’ha de presentar per duplicat a 

EMAYA (camí dels Reis, 400 – Son Pacs) al Departament d’RH, en horari de 10 a 14 h, 

acompanyada d’original i 2 còpies de tota la documentació per a presentar de forma 

ordenada, de la següent manera: 

  

a) Sol·licitud signada 

b) Document nacional d’identitat o, en cas de no ser espanyol, del document oficial 

acreditatiu (NIE, passaport o targeta de residència) 

c) Número d’afiliació a la Seguretat Social 

d) Titulació acadèmica requerida 

e) Carnet de conduir B en vigor 

f) Nivell de català A2 acreditat 

g) Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels equips 

multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials o de l’organisme públic 

equivalent.  

h) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin en l’ordre estipulat a la base 

desena (original i 2 còpies).  

i) La indicació d’un telèfon de contacte i una adreça electrònica a la sol·licitud, als efectes de 

notificació i comunicació.  

 

IMPORTANT: No es valorarà cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la 

documentació corresponent en el termini de presentació de sol·licituds.  

 

 

3. La persona interessada ha d’imprimir la sol·licitud, l’ha de signar i l’ha de presentar per 

duplicat juntament amb la resta de documentació necessària (requisits i mèrits).  

 

4. A la sol·licitud ha de fer una relació de tota la documentació fotocopiada presentada, la qual 

contrastarà la Comissió de Treball i el personal d’EMAYA encarregat de revisar la 

documentació entregada.  

 

5. El formulari de sol·licitud es pot trobar al Departament d’RH, a Son Pacs, als webs d’EMAYA 

(www.emaya.es) i de l’Ajuntament de Palma (www.ajuntamentdepalma.cat). 

  

6. L’admissió de la sol·licitud implica l’acceptació plena, per part de les persones sol·licitants, de 

les presents Bases, amb autorització expressa per al tractament de les seves dades en els 

arxius de l’empresa i la publicació dels resultats en els mitjans de comunicació que l’empresa 

consideri, conformement al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD), essent aquestes dades exclusivament 

utilitzades per a les finalitats que pretén aquesta borsa.  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.emaya.es%2F
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7. El personal d’EMAYA NO realitzarà cap fotocòpia; és responsabilitat de la persona aspirant 

aportar l’original i dues còpies per a l’admissió a la convocatòria i la valoració de mèrits.  

 

Base setena. llista de personal admès 

 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació dels requisits, 

es publicaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses amb la causa de 

l’exclusió. Es concediran tres dies laborals comptats des de l’endemà de la seva publicació 

per a l’esmena o la revisió.  

 

2. Esmenades les reclamacions es publicarà al web la llista definitiva de persones admeses i 

excloses.  

 
Base vuitena. Comissió de Treball com a òrgan de selecció 

  
1.  L’òrgan de selecció està compost pels membres de la Comissió de Treball del Conveni 

d’Aigües (Sr. Gabriel Rebassa –CCOO–, Sr. José Cardona –UGT–, Sr. Xavi Deyà –SITEIB– i 

Sr. Sergio Valiente, Sra. Elena Segura, Sr. Ángel Femenias –per part de l’empresa–, o els 

seus suplents). 

 

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

sol·licituds rebudes. Quan el nombre d’aspirants ho aconselli, l’òrgan de selecció podrà 

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

i adequat desenvolupament del procés de selecció.  

 

3. La Comissió de Treball vetlarà per la transparència i el bon funcionament del procés de 

selecció, i del funcionament de la borsa de treball.  

 

4. La Comissió de Treball queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre 

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

bases.  

 

5. No podran formar part de la Comissió de Treball les persones que tinguin parentiu (d’afinitat 

i/o consanguinitat) fins a tercer grau amb alguna persona aspirant. Aquest requisit es fa 

extensible als nous membres de l’òrgan de selecció que es puguin designar, i com recull el 

punt 2 d’aquesta base vuitena.  

 

6. La Comissió de Treball, si ho considera oportú, pot dirigir-se a les persones aspirants a través 

dels telèfons i/o les adreces de correu electrònic facilitats a la seva sol·licitud, per a la 

resolució de les seves al·legacions, reclamacions o peticions, i és la persona candidata 

aspirant la responsable que les dades facilitades siguin correctes.  

 

Base novena. Comunicacions i publicitat 
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Totes les comunicacions d’aquesta Borsa de Treball es publicaran:  

 

 

- Al web d’EMAYA www.emaya.es, (Informació Corporativa, Recursos Humans, Borses de 

Treball). 

- Al web de l’Ajuntament de Palma www.ajuntamentdepalma.cat obrint a la pantalla principal 

el bàner “oferta pública de treball” i accedint a l’enllaç “oferta pública de treball a EMAYA”. 

 

 

Base desena. Procés de selecció 

 

1.   El procediment per a la selecció de les persones aspirants a formar part de la borsa de treball 

constarà de dues fases: 

a) Prova teòrica 

b) Concurs de valoració de mèrits 

 

 

b) Prova teòrica:   

  

La prova teòrica consistirà a contestar per escrit una prova tipus test de 50 preguntes amb quatre 

opcions de resposta, de les quals només una serà correcta o la més correcta, sobre els següents 

temes (els quals es podran descarregar i imprimir des del web d’EMAYA, on es publiquen les 

bases):  

 

A. Temes generals:  
 

- Conveni col·lectiu d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA –Secció 
d’Aigües– (2016-19), capítols I, III, IV i V. 
 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 
de novembre de 1995), capítol III, art. 14, 15, 16, 17, 18 i 19.   

 
B. Temes específics: 

 

- Temari específic: temes 5, 7 i 8 del llibre Electricitat i Electrònica Instalaciones 
eléctricas básicas. Editorial PARANINFO. ISBN: 978-84-283-4005-2.  

- Manual de mecànica d’estacions de depuració d’aigües residuals. 
 

Els temes que inclou el manual de mecànica són:  
 

1. Bombes centrífugues 
2. Bombes de desplaçament positiu 
3. Vàlvules 
4. Turbocompressors 
5. Manteniment industrial 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.emaya.es%2F
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6. Taules de conversió d’unitats 

 

La prova teòrica tindrà lloc el 18 de desembre de 2018; pendent de confirmar-ne el lloc i l’hora.  

 

Es qualificarà de 0 a 50 punts.  

És eliminatòria i s’hi han de treure 25 punts per a poder formar part de la borsa.  

La durada de la prova serà d’una hora.  

 

Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i cada resposta incorrecta restarà 0,33 punts.  

Les preguntes que no es contestin ni restaran ni sumaran. 

 

El mateix dia de la prova teòrica es realitzarà la prova de català per a les persones que no ho 

hagin acreditat, en la qual hauran de ser aptes.  

 

Els resultats provisionals de la prova teòrica, i de català si s’escau, es publicaran en tres dies 

hàbils i es donaran 3 dies laborables (de dilluns a divendres) per a revisió i reclamació. 

Transcorregut el termini, se’n publicaran els resultats definitius i, de les persones que hagin 

superat la prova teòrica, es publicarà la llista provisional dels mèrits, que es comptabilitzaran de la 

manera següent:  

 

b) Concurs de mèrits (100 punts):  

 

La presentació dels mèrits ha de fer-se de forma organitzada per a cada apartat; els originals i les 

fotocòpies de la documentació seguiran per tant, el següent rigorós ordre de presentació: 

 

Apartat 1: experiència professional com a oficial 1a o 2a de mecànica en manteniment 

(màxim, 50 punts) 

Apartat 2: formació reglada (màxim, 20 punts) 

Apartat 3: accions formatives (màxim, 25 punts) 

Apartat 4: coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts) 

 

IMPORTANT: No es valorarà cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la 

documentació corresponent en el termini de presentació de sol·licituds.  

 

La puntuació màxima de la fase de concurs de mèrits és de 100 punts. Els mèrits al·legats i 

justificats per part de les persones aspirants, i que l’òrgan de selecció valorarà, es regiran pel 

següent barem:  

 

Apartat 1: Experiència professional (màxim, 50 punts) 

 

1.1. Es valorarà amb 0,018 punts cada dia treballat en lloc d’oficial 1a o 2a de mecànica en 

manteniment a EMAYA.   

1.2. Es valorarà amb 0,015 punts cada dia treballat en lloc d’oficial 1a o 2a de mecànica en 

manteniment al sector públic.  
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1.3. Es valorarà  amb 0,012 punts cada dia treballat en lloc d’oficial 1a o 2a de mecànica en 

manteniment en empresa privada o autònom.  

 

 

Forma de acreditació: en els casos 1.1, 1.2 i 1.3, mitjançant:   

- Informe de vida laboral actualitzat + contracte de treball. 

- Si no disposa de contracte de treball o aquest no certifica per si mateix la categoria 

d’oficial 1a o 2a de mecànica, es pot aportar un certificat d’empresa en el qual s’indiqui 

data d’alta i baixa, categoria professional, funcions exercides, degudament segellat i 

signat per l’empresa + informe de vida laboral actualitzat.   

- Per al punt 1.3, en el cas d’autònoms, s’haurà d’acreditar mitjançant la llicència fiscal o 

IAE + informe de vida laboral actualitzat.   

 

El còmput dels dies laborals es realitzarà amb base al que assenyala la vida laboral i fins al primer 

dia de la data d’inici d’inscripció.  

 

 

Apartat 2: Formació reglada (màxim, 20 punts) 

 

2.1. 10 punts: títol de Formació Professional Bàsica en les següents titulacions: 

• Instal·lacions electrotècniques i mecàniques  

• Manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo  

• Equivalents d’estudis anteriors 

 

2.2. 15 punts: títol de Formació Professional I/grau mitjà en les següents titulacions:  

• Tècnic en Manteniment Electromecànic   

• Tècnic en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions  

• Tècnic en Electromecànica de Maquinària 

• Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbil   

• Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües   

• Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo  

• Equivalents d’estudis anteriors 

 

2.3. 20 punts: Títol de Formació Professional II/grau superior en les següents titulacions:  

• Tècnic Superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i 

Embarcacions  

• Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial 

• Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 

• Equivalents d’estudis anteriors:  

 

No són acumulables els nivells de formació professional, i es valorarà únicament el major nivell 

assolit en puntuació. 
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Forma d’acreditació: original i 2 fotocòpies per ambdues cares del títol. En el cas de titulacions 

obtingudes a l’estranger, s’ha de comptar amb la credencial que n’acrediti l’homologació. 

  

Apartat 3: accions formatives (màxim, 25 punts) 

 

Les accions formatives detallades als apartats 3.1, 3.2, 3.3, i 3.4 es valoraran conformement al 

següent barem:  

 

- Cursos d’entre 5 i 30 hores: 0,5 punts 

- Cursos d’entre 31 i 50 hores: 1 punt 

- Cursos d’entre 51 i 100 hores: 2 punts 

- Cursos d’entre 101 i 300 hores: 3 punts 

- Cursos de més de 300 hores: 4 punts 

 

3.1. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris, en matèries relacionades 

amb les funcions per a desenvolupar de manteniment mecànic, hidràulica, pneumàtica, 

manteniment de vaixells, electromecànica, electricitat i soldadura (màxim, 15 punts). No es 

compten en aquest apartat els cursos en matèria de prevenció.  

3.2. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris, en matèria de qualitat, 

igualtat, Llei orgànica de protecció de dades, gestió del temps, comunicació i treball en 

equip. (màxim, 3 punts)  

3.3. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris en prevenció de riscs laborals 

(màxim, 5 punts). No es compten en aquest apartat el de nivell bàsic. 

3.4. Curs de nivell bàsic en prevenció de riscs laborals: 2 punts  

 

Forma d’acreditació: es farà mitjançant original i fotocòpia per ambdues cares dels certificats 

o els documents oficials, que han d’incloure les hores de durada o els crèdits dels cursos. Només 

es valoraran els cursos de durada superior a 5 hores. No es podran valorar, en cap cas els cursos, 

els diplomes o els certificats si no s’hi fa constar el nombre d’hores de durada. No es valorarà cap 

diploma que no vagi segellat i signat pel centre. Cada crèdit es valorarà a raó de 10 hores de 

durada.  

 

Apartat 4: coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts)   

 

4.1 Certificat de nivell B1: 2,5 punts 

4.2 Certificat de nivell B2 o superior: 5 punts 

 

Forma d’acreditació: mitjançant certificat expedit pel Govern de les Illes Balears o títol, diploma o 

certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer 

(BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013). També es poden acreditar mitjançant l’homologació dels 

estudis de llengua catalana establerta a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, 

de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014), per la qual es regula 
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l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxiller 

amb els certificats de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

No es comptabilitzarà cap homologació si aquesta no va acompanyada del títol acadèmic (original 

i 2 còpies). 

 

Conclosa la valoració de mèrits, es publicaran al web d’EMAYA la llista provisional i les 

puntuacions atorgades a cada persona aspirant. Se’n podrà sol·licitar revisió a l’òrgan de 

selecció dins dels tres dies hàbils següents a la publicació. Finalitzat el termini de revisió, 

es publicarà la llista definitiva dels mèrits i la borsa de treball definitiva per ordre de major a 

menor puntuació i amb indicació del núm. de registre i els 4 darrers dígits del DNI, i es 

tancarà en aquest moment tot el procés de selecció.  

 

Del resultat d’aquest procés de selecció les persones seleccionades s’ordenen per ordre de 

puntuació; ocupa el primer lloc la persona que ha obtingut major puntuació, i així successivament.  

 

 
III. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL 

 
Base onzena. Ordre del personal a la borsa de treball 

 
1. L’ordre de la borsa de treball estarà determinat per la suma de la puntuació dels mèrits i de la 

prova teòrica, de major a menor puntuació.  

2. En cas d’empat, s’establiran els següents criteris de valoració per a efectuar el desempat:  

a) Major puntuació en experiència laboral 

b) Major puntuació a la prova teòrica 

 

 

Base dotzena. Crida per a la incorporació de les persones aspirants 

  
La crida per a la incorporació de persones aspirants, es realitzarà en el següent ordre:  
 

a) Quan les necessitats del servei determinades per la Direcció així ho requereixin, i en 

qualsevol dels supòsits als quals es refereix la base tercera, es durà a terme la crida de la 

persona candidata de la borsa de treball amb major qualificació, i per estricte ordre en 

aquesta; se n’informarà els membres de la Comissió de Treball prèviament a la 

contractació, els quals vetlaran pel compliment del funcionament, tal com estipulen 

aquestes bases. 

 

b) La crida es realitzarà per qualsevol mitjà admès en dret, que en deixi constància fefaent, 

com de la seva data, utilitzant exclusivament les dades de contacte incloses al formulari de 

sol·licitud.  

 

c) La inclusió de persones aspirants a aquesta borsa de treball no generarà cap dret de 

contractació, sinó l’expectativa de la crida per l’ordre establert a la base tercera per a ser 
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contractat temporalment, en funció de les necessitats del servei de l’empresa i els límits de 

la contractació temporal legalment establerts.  

 
Base tretzena. Causes d’exclusió de la borsa de treball 
 
1. L’exclusió d’una persona aspirant a la borsa de treball es produirà per qualsevol dels següents 

casos:  

o Sol·licitud expressa per escrit de la persona interessada. 

o Rebuig de l’oferta de treball per causa no justificada. 

o No-incorporació al lloc de feina després de l’acceptació de l’oferta, sense causa 

que ho justifiqui.  

o No presentar per escrit la renúncia i la justificació al lloc de feina, sigui 

presencialment o per correu electrònic, en el termini de 48 hores després de la 

comunicació. 

o No superar el període de prova (una vegada incorporat/ada). 

o Haver estat sancionat/ada per una falta tipificada com a molt greu (una vegada 

incorporat/ada). En cas que la sanció hagi estat objecte de recurs per via judicial, 

es quedarà temporalment exclòs/osa de la borsa de treball i serà readmès/esa a la 

posició original en cas de sentència absolutòria ferma que en revoqui la sanció.  

 

2. A aquests efectes s’entenen, com a causes que justifiquen el rebuig de l’oferta o la no-

incorporació, les següents, les quals han de ser degudament justificades documentalment, i de 

les quals s’ha d’informar la Comissió de Treball. 

o Malaltia de la persona candidata que impedeixi el seu desenvolupament al lloc 

de feina.  

o Maternitat o paternitat en el termini establert per la llei per a gaudir del permís 

degut a aquesta situació.  

o Circumstàncies personals greus, degudament acreditades, que hagin tingut lloc 

en un període no superior a 15 dies hàbils abans de la data en què es realitza 

l’oferta o es produeix la incorporació.  

o Tenir un contracte en vigor amb millors condicions del que s’ofereix.  

En aquests casos es mantindrà l’ordre de la borsa.  

 

Base catorzena. Vigència de la borsa de treball  

 
1. La borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció de personal tindrà una vigència 

de tres anys, comptats des de la data de publicació de la llista definitiva de la borsa de 

treball.  

2. Si es convoca un concurs oposició d’oficial segona mecànic en una secció o departament 

concret, del qual es derivi una borsa de treball, la borsa de treball derivada del citat 

concurs serà l’única vàlida, i s’anul·larà de la present borsa la possibilitat de crida o 

d’oferta a la secció en què s’hagi realitzat el concurs oposició.  

3. Si no es convoca concurs, la borsa de treball romandrà vigent fins a la publicació d’una 

borsa que la substitueixi expressament.  
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Base quinzena. Termini d’impugnació de les bases  

 

Queda establert un termini d’impugnació d’aquestes Bases d’un mes comptat des de la data de la 

seva publicació.   

 

 

IV. INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA  

Finalitat Gestionar el procediment de selecció regulat en aquestes bases per a la 
creació d’una borsa de treball i avaluar els perfils de les persones candidates 
amb la finalitat de cobrir les necessitats dels llocs vacants.  

Legitimació La participació en aquest procediment de selecció implica l’acceptació plena 
de les persones sol·licitants d’aquestes Bases, amb autorització expressa per 
al tractament de les seves dades i la publicació de resultats als mitjans que 
l’empresa consideri. 

La legitimitat del tractament indicat està basada en el consentiment que se 
sol·licita.  

Destinataris No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal. 

Drets 
 

Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, i altres drets, com s’explica a 
la informació addicional.  

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
al nostre web https://www.emaya.es/politica-de-privacitat/ o sol·licitar-la en 
paper a les oficines centrals en el c. de Joan Maragall 3. 07006 Palma. 

 

 

Palma, 8 de novembre de 2018 

 

https://www.emaya.es/politica-de-privacitat/

