CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER LA CONTRACTACIÓ EVENTUAL DE
PERSONAL CATEGORIA D’OPERARIS/ÀRIES A L’EFM
Acreditada la necessitat de contractar urgentment a treballadors/es amb categoria professional
d’operaris de Funerària i Cementiris, s’ha procedit a comprovar la disponibilitat de les persones
que conformen les borses de treball vigents a l’EFM en aquesta categoria professional resultant
que, a aquesta data, cap de les persones es troba en disposició de cobrir la contingència.
Davant aquesta necessitat inajornable i, de cara a donar una correcta cobertura del serveis
públics, es procedeix a tramitar la present convocatòria amb caràcter d’extraordinària per
seleccionar a les persones adients per portar a terme les tasques pròpies del personal operari a
través del concurs de mèrits i a aquest efecte, s’estableixen les següents

BASES REGULADORES
Primera.- Convocatòria
Es convoca el procediment urgent i extraordinari per la contractació temporal per executar les
tasques d’Operari de Funerària i Operari de Cementiris.
Segona.- Característiques del lloc de feina
El règim de feina i les funcions i les responsabilitats dels llocs de feina són els que estableix el
Conveni Col·lectiu de l’EFMSA vigent (BOIB núm. 75 de 6 de juny de 2.019 accessible a:
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10996/seccio-iii-altres-disposicions-i-actesadministrat/472 )
Tercera. Requisits i documentació que s’ha d’aportar per a la inscripció:
a) S’han de complir, dins el termini d’inscripció, els següents requisits (per ambdues categories)
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 el moment de la
incorporació a l’empresa.
2. Tenir 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació.
3. No haver estat acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració,
entitat o empresa integrada en el sector públic, llevat dels casos en què, a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, l’acomiadament hagi estat
declarat improcedent per sentència judicial ferma.
4. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les
funcions de la categoria a la qual es vol participar.
5. Tenir el títol d’ ESO o equivalent.
6. Tenir el permís de conduir B1.
7. Tenir el certificat acreditatiu del Curs bàsic de prevenció de riscs laborals (60 hores).
8. Tenir el certificat acreditatiu del Curs de carretó elevador.
9. Tenir el certificat acreditatiu del Curs de plataforma elevadora.
b) Documentació a aportar (ambdues categories)
1. Sol·licitud de participació degudament emplenada.
2. Còpia de DNI o document identificatiu.
3. Títol d’ESO o equivalent.
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4. Certificacions dels cursos dels números 7, 8 i 9 de l’apartat a).
5. Còpia permís conduir B1 o superior.
6. Presentar la documentació acreditativa dels mèrits requerits.
Els aspirants han de complir els requisits indicats dins el termini de presentació de sol·licituds i
han de mantenir-los, íntegrament, en el moment de la contractació.
No es valorarà cap instància que no s’acompanyi de tota la documentació corresponent dins el
termini de presentació de sol·licituds.
Tota la documentació s’ha de presentar en format PDF llegible i/o compatible amb
Windows
Quarta.- Presentació de les sol·licituds o instàncies
La persona aspirant es podrà presentar la seva sol·licitud per Operaris de Cementiris i/o de
Funerària havent-ho d’indicar expressament.
Dins els cinc (5) dies hàbils a comptar des de dia de la publicació de la convocatòria a la pàgina
web de l’EFM/Oferta pública de feina (www.efm.es) les persones interessades a participar en el
procés de selecció podran presentar la sol·licitud per mail al compte de correu electrònic
francesc.costa@efm.es
Les sol·licituds es podran presentar fins a les 23:59 hores del darrer dia de termini.
Aquelles que es rebin després de la finalització del termini corresponent seran excloses.
El formulari de sol·licitud es pot trobar al web de l’EFM.
Forma de presentar la sol·licitud: correu electrònic
Assumpte: Nom de la persona aspirant.
S’haurà de remetre el mail amb la documentació requerida adjuntada com a annex, sense que la
sol·licitud o qualsevol altre document pugui constar en el cos del correu electrònic com a text.
Cinquena.- Procés de selecció
El procediment per a la selecció de les persones aspirants consta únicament de la fase de mèrits,
consistents en:
a) Experiència: màxim 60 punts



6 punts per cada any complert treballat a l’EFM.
3 punts per cada any complert treballat a una empresa funerària (municipal o pública o
privada).

Les fraccions de temps (enteses en mesos complerts a comptar des de la data de la presentació
de la instància de la persona interessada) es computaran a raó de 0,5 punts per cada mes treballat
en l’EFM i 0,25 per cada mes treballat en una funerària externa.
Forma d’acreditació de l’experiència en funeràries diferents de l’EFM: mitjançant i) informe de
vida laboral actualitzat, ii) contracte de feina o còpia oficial o iii) certificat d’empresa que
acrediti que s’ha treballat en la categoria laboral a la qual s’opta.
L’experiència a l’EFM serà comprovada d’ofici.
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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

Forma d’acreditació en tots els casos: mitjançant certificat oficial acreditatiu expedit per
l’empresa o entitat formadora corresponent.
Sisena.- Llistat de resultats
Conclosa la valoració de mèrits, els resultats provisionals es publicaran al web de l’EFM.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació referida als
requisits i mèrits, es publicaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses amb la
causa d’exclusió i la puntuació derivada de la valoració dels mèrits.
S’atorgaran dos (2) dies hàbils per efectuar reclamacions.
Transcorregut el termini, se’n publicaran els resultats definitius a la web de l’EFM.
Setena.- Provisió dels llocs de feina
Les contractacions es realitzaran per ordre i a favor de les persones que hagin obtingut major
puntuació, una vegada valorats els mèrits i l’ocuparan pel temps o eventualitat pel que hagin
estat convocades.
La superació d’aquest procés selectiu en cap cas atorgarà el dret d’incorporar-se a altres
borsins ja convocats per l’EFMSA.
Tampoc donarà lloc a la constitució de borsa o borsí d’idèntic objecte.
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