
ANUNCI  RECTIFICACIÓ D’ERRORS EN LES BASES DEL PROCÉS PER LA 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER LA CONTRACTACIÓ 

EVENTUAL DE PERSONAL CATEGORIA D’OPERARIS/ÀRIES A L’EFM 

 

Vistes les errades que presenten les bases de la susdita convocatòria s’estima pertinent 

RECTIFICAR els següents extrems: 

- Base reguladora Cinquena.- Procés de selecció. B) Formació: màxim 40 punts 

On diu:  

b) Formació: màxim 40 punts 

b.1) FUNERÀRIA: Certificat de professionalitat Operari funerària SSCI0412, operacions en 

serveis funeraris (450 hores)  

 MF2011_2: Transport, manipulació i exposició del fèretre (120 h): 10,67 punts 

 MF1607_2: Tanatoestética (60 h): 5,33 punts 

 MF2015_2: Operacions d'emmagatzematge vinculades a les activitats funeràries (30 h): 

2,67 punts 

 MF2013_2: Cremació i manteniment de forns crematoris (90 h): 8  punts 

 MF2014_2: Operacions de manteniment de les instal·lacions i maquinària funerària (90 

h): 8 punts 

 MF2012_2: Conducció i manteniment bàsic de vehicles de transport funerari (60 h): 

5,33 punts 

 

b.2) CEMENTIRIS: Certificat de professionalitat Operari de cementiris SSCI0212, activitats 

funeràries i manteniment en cementeris (250 hores) 

 MF2006_1: Inhumació, exhumació i reducció de cadàvers, restes humanes i/o cendres 

(50 hores): 8 punts 

 MF2007_1: Neteja de cementiris (50 hores): 8 punts 

 MF0522_1: (Transversal) Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes (70 hores): 11,20 punts  

 MP0506: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats funeràries i de 

manteniment en cementiris (80 hores): 12,80 punts 

 

HA DE DIR: 

b) Formació: màxim 40 punts 

b.1) FUNERÀRIA: Certificat de professionalitat Operari funerària SSCI0412, operacions en 

serveis funeraris (450 hores): màxim 25,71 punts  

 MF2011_2: Transport, manipulació i exposició del fèretre (120 h): 6,86 punts 

 MF1607_2: Tanatoestética (60 h): 3,42 punts 

 MF2015_2: Operacions d'emmagatzematge vinculades a les activitats funeràries (30 h): 

1,72 punts 

 MF2013_2: Cremació i manteniment de forns crematoris (90 h): 5,14  punts 

 MF2014_2: Operacions de manteniment de les instal·lacions i maquinària funerària (90 

h): 5,14 punts 



 MF2012_2: Conducció i manteniment bàsic de vehicles de transport funerari (60 h): 

3,43 punts 

 

b.2) CEMENTIRIS: Certificat de professionalitat Operari de cementiris SSCI0212, activitats 

funeràries i manteniment en cementeris (250 hores): màxim 14,29 punts  

 MF2006_1: Inhumació, exhumació i reducció de cadàvers, restes humanes i/o cendres 

(50 hores): 2,86 punts 

 MF2007_1: Neteja de cementiris (50 hores): 2,86 punts 

 MF0522_1: (Transversal) Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i 

zones verdes (70 hores): 4 punts  

 MP0506: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats funeràries i de 

manteniment en cementiris (80 hores): 4,57 punts 

 

En atenció a que la rectificació indicada no suposa alteració alguna en el règim de 

presentació de sol·licituds, sinó que fixa puntuacions proporcionals al nombre d’hores de 

cada una de les formacions establertes com a mèrits, no s’atorga cap ampliació de termini 

disposat per la presentació de les candidatures que es mantén inalterable.  

Palma, a 3 d’agost de 2.021 


