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1.067
14.084.000 €
Banca March, SA
10.000.000 €
1.371
15.578.000 €
Total
200.000.000 €
25.576
300.000.000 €
*Incorpora la part de Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, SA, i Banco
Guipuzcoano, SA.
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tenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, a 19 de gener de 2011
El Conseller de Medi Ambient i Mobilitat.
Gabriel Vicens Mir
ANNEX 1
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Normes generals

Num. 1976
Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat en la seva
condició de President del Consell d’Administració de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, per la que s’aprova la convocatòria, les
bases, la relació de places, els temaris i la composició dels tribunals de les proves selectives per cobrir un total de 93 places de
diverses categories amb caràcter de treballador fix a la plantilla
de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

1.1. Objecte i normativa aplicable
Aquestes bases han de regir el procés selectiu per a la cobertura de 93 places vacants pel torn d’accés lliure, 5 de les quals corresponen a la reserva per a
persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, una vegada celebrat el
concurs de trasllats i la promoció interna, com a treballadors laborals fixos de
SFM, que resulten de l’acord adoptat pel Consell d’Administració de SFM el dia
11 de setembre de 2008 en matèria de l’ampliació de la plantilla i que es detallen en l’Annex 2 d’aquestes bases.

Antecedents,
1.L’onze de setembre de dos mil vuit el Consell d’Administració de
Serveis Ferroviaris de Mallorca va acordar l’ampliació de la plantilla de personal fix en un total de 93 places.
Aquesta ampliació es la resposta a l’evident manca de personal, problema
històric i que amb el temps ha devingut en estructural a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, el qual en la darrera ampliació de freqüències i la posta en marxa del
metropolità de Palma s,ha fet més palès.
2. Des de aquell acord fins ara s’han realitzat el pertinent concurs de trasllats i la promoció interna del personal fix de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
3. El Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, acordà
el dia 14 de maig de 2010, convocar un procés selectiu per cobrir determinades
places de personal fix pel sistema de concurs oposició.
4. Aquesta convocatòria te en compte els principis d’igualtat de tracte
entre homes i dones en tot allò que afecta a l’ocupació publica, d’acord amb
l’article 14 de la Constitució espanyola; la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Per tot això, i una vegada practicada i conclosa la negociació amb el comitè d’empresa d’SFM, fent ús de les competències que m’atorga l’article 8.11 del
Decret 10/1994, de 13 de gener, de Constitució i Organització de la empresa
publica Serveis Ferroviaris de Mallorca, dict la següent

Aquestes bases s’ajusten al que estableixen l’article 103 de la Constitució
espanyola, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
l’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article 5 de l’Acord
del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 1995, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses publiques de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 33 de 03/03/2007), l’Acord del Consell de Govern de
dia 22 de febrer de 2008 sobre l’aplicació a les empreses publiques a les fundacions i als consorcis de caràcter autonòmic de l’obligació de reservar una quota
no inferior al 5% de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33% (BOIB núm. 30 de 01-03-2008), i el Decret 114/2008,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència
de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.150
de 23-10-2008).

Resolució
1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir un conjunt de
94 places de personal laboral fix de Serveis Ferroviaris de Mallorca distribuïdes
segons es reflexa a l’annex 2.
2. Establir com a sistema de selecció per cobrir les places el de concurs
oposició lliure
3. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que s’adjunten a aquesta resolució com annex 1.
4. Aprovar els temaris per a cada categoria que s’adjunten a aquesta resolució com annex 4.

El conseller de Medi Ambient i Mobilitat per la seva condició de president
del Consell d’Administració d’SFM, o persona en qui delegui, ha de resoldre les
incidències que es suscitin en el desenvolupament d’aquesta convocatòria, sense
perjudici de les que corresponguin als tribunals qualificadors.
1.2. Sistema selectiu
S’estableix com a procediment selectiu el de concurs oposició per a totes
les categories professionals.
Les persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica que no tengui
l’origen en una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, realitzaran les mateixes proves que
la resta d’aspirants del torn al qual correspongui la reserva, en condicions d’igualtat, sense perjudici de les adaptacions previstes a la base 3.3 i a la base
10.1.f).
1.3. Publicitat
Aquesta convocatòria externa, així com les corresponents bases, serà
objecte de publicació en el BOIB. Igualment, s’anunciarà la convocatòria en els
diaris de major difusió dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca.
2. Requisits i condicions generals dels aspirants.

5. Designar i publicar els diferents membres que integren els Tribunals
Qualificadors del procés selectiu que s’adjunten com annex 3.
6. Publicar aquesta Resolució i els annexes 1, 2, 3, 4 i 5 al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Interposició de recursos.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d’Administració
de Serveis Ferroviaris de Mallorca en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-

2.1. Per ser admeses a les proves selectives, les persones interessades han
de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria i que s’han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins
a la presa de possessió, els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola o complir amb els requisits d’acord amb la
redacció de l’article 57 de l’EBEP que permeti l’accés a l’ocupació pública. En
aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola
i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma d’espanyol com a
llengua estrangera, regulat en el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre; o del
certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials
d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol.
b) Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació
forçosa.
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c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per
a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades,
inhabilitades o acomiadades disciplinàriament, o per exercir funcions similars a
les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat
separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària
o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a
una ocupació pública.
d) Estar en possessió de la titulació oficial corresponent o en condicions
d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.
En el cas de titulacions expedides a l’estranger serà precís aportar la corresponent homologació.
Tant la titulació requerida com els requisits, per a cada categoria professional, son descrits a l’Annex 2.
e) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui
incompatible amb l’exercici de les funcions.
f) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana, indicat en
l’Annex 2 per a cada categoria professional, de conformitat amb el Decret
114/2008, de 17/10, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat oficial expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o
homologat per l’òrgan competent en matèria de política lingüística.
Atès que la present convocatòria d’oferta d’ocupació pública correspon a
un mandat del Consell d’Administració d’SFM de setembre de 2008, resulta
d’aplicació el que preveu la Disposició Transitòria Única del Decret 114/2008,
de 17 d’octubre. Per tant, els aspirants que no puguin acreditar els coneixements
de llengua catalana d’acord amb aquella norma hauran de realitzar prèvia i obligatòriament una prova de coneixements segons s’estipula la Disposició
Addicional I de les presents bases.
e) Satisfer, per a cada una de les sol·licituds a les categories que es presentin, els drets d’examen per l’import que es detalla a continuació.
1) les places o llocs de treball per a l’accés al qual s’exigeix títol universitari de grau: 25’45 €.
2) les places o llocs de treball per a l’accés al qual s’exigeix altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau: 12’71 euros.
Restaran exemptes d’aquest pagament els següents.
1. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. La certificació
d’aquesta condició serà document vàlid per acreditar l’exempció.
2. Els membres de les famílies nombroses d’acord amb el termes establerts a l’article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa. La acreditació serà el títol de família nombrosa actualitzat al moment de presentació de les sol·licituds.
3. Les persones sol·licitants de treball des de almenys un més abans de la
data de publicació al BOIB de la convocatòria i que no tenguin rentes superiors,
en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
En aquest cas s’ha d’aportar una certificació emesa pel SOIB o organisme
públic equivalent en la que haurà de constar el temps des de el que s’està en la
situació de sol·licitant de treball i que no s’ha refusat cap oferta de treball ni
negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació
o reconversions professionals. L’absència de rentes mensual es justificarà mitjançant declaració jurada a on s’afirmi aquest extrem. La falsedat en aquest
extrem podrà donar lloc a responsabilitats a més de ser causa d’exclusió del procés sel·lectiu prèvia audiència a l’interessat.
3. Reserva de places per a persones amb discapacitat.
3.1 Reserva de places.
D’acord amb l’article 59 i la disposició addicional primera de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, es reservarà
una quota mínima del 5% de les vacants ofertes incloses en aquesta oferta d’ocupació, en còmput global per a persones amb discapacitat perquè siguin cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
3.2. Condicions específiques.
Per als aspirants que accedeixin pel torn de reserva de persones amb discapacitat, a més dels requisits generals establerts en la base 2 hauran de tenir
reconeguda la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33%
i acreditar, mitjançant un certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, les condicions per-
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sonals d’aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin. Aquestes condicions s’acreditaran mitjançant un dictamen que haurà de ser
emès abans del començament de les proves selectives, i que haurà de certificar
que l’aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc
de treball al qual aspira, mitjançant, si escauen a judici de l’Administració, les
adaptacions necessàries del lloc de treball i de les proves d’accés, respectant en
tot cas els principis de mèrit i capacitat.
Fins que no s’emeti el dictamen, l’aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu i restarà en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.
Aquest certificat s’haurà de presentar en els termes establerts a la base 4
(sol·licituds). D’altra banda, la certificació acreditativa del reconeixement de la
condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % expedida per
l’equip multiprofessional de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o
organisme públic equivalent, només l’hauran de presentar els aspirants que
superin el procés selectiu, d’acord amb el que preveu la base 10 (Presentació de
documents).
D’acord amb el que estableix l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat, es consideraran afectats per una discapacitat en
grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenguin
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o
gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.
Aquests aspirants hauran d’aportar, si superen les proves selectives, el
document de reconeixement d’aquesta situació d’incapacitat, i no serà necessària una nova declaració dels equips de valoració.
3.3 Sol·licitud d’adaptacions per a les proves.
Per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, els tribunals han de
fer les adaptacions possibles de temps i de mitjans per realitzar les proves selectives que considerin pertinents.
Les persones aspirants hauran de demanar les adaptacions en la sol·licitud
de participació i es tindrà en compte el certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a què
fa referència la base 3.2.
3.4 Opció per a la reserva de places per a persones amb discapacitat.
L’opció a les places reservades en les convocatòries per a qui tengui la
condició legal de discapacitat, si escau, haurà de formular-se en la corresponent
sol·licitud de participació en cada convocatòria, amb declaració expressa de les
persones interessades de complir la condició que s’hi exigeix.
Les persones que optin per les places de la reserva per a persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica no podran participar, en el mateix procés
selectiu, per les places del torn lliure.
4. Sol·licituds.
4.1 Opcions.
Els aspirants als processos selectius podran presentar sol·licituds, acompanyada de la corresponent documentació exigida per cada categoria, per participar a les proves selectives de cada categoria que es convoquin, sempre que
reuneixin els requisits per participar-hi.
També hauran d’especificar, si escau, si es presenten per la reserva per a
persones amb discapacitat.
4.2 Termini i presentació.
Les sol·licituds per prendre part a les proves selectives s’han de presentar
amb l’imprès corresponent en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. No s’admetran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini,
les quals s’arxivaran.
La sol·licitud s’ha d’ajustar al model oficial que s’adjunta a l’annex 5 d’aquesta convocatòria (hi ha model únic per a totes les convocatòries), que es facilitarà gratuïtament a l’oficina central d’SFM.
Igualment es pot emprar el model inserit a la pagina web de Serveis
Ferroviaris de Mallorca http://oposicions.sfm.cat en aquest cas, que es recomana emprar a tots els aspirants, aquests hauran d’emplenar i realitzar las resta de
tràmits per a la seva presentació segons disposa aquesta base, la base 4.3. i la
resta que sigui d’aplicació.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General d’SFM, amb seu
a l’oficina central d’SFM, Passatge de Cala Figuera, 6, Son Rullan, de Palma, o
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en qualsevol altra de les formes establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

10-02-2011

17

El domicili que figuri a la sol·licitud es considera com a únic i vàlid als
efectes de notificacions.

4.3. Confecció.
A les sol·licituds, que s’han d’emplenar degudament, les persones aspirants han de fer menció expressa que compleixen amb tots els requisits i condicions exigides en cada cas, així com al·legar la titulació acadèmica i la resta de
requisits exigits que les habilita per accedir a la plaça a la qual opten. Juntament
amb la sol·licitud, les persones interessades han d’adjuntar:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en cas de no posseir la
nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.
b) Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de posseir, com a
mínim, el nivell de coneixements de llengua catalana exigit.
En cas de no poder acreditar-ho, marcar a la sol.licitud l’opció de realització de prova de llengua catalana.
c) Fotocòpia compulsada del títol de coneixements de llengua castellana,
segons el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, si pertoca.
d) Fotocòpia compulsada de la titulació mínima exigida per a la plaça que
s’opti. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’aportar la credencial que acrediti la seva homologació o convalidació segons pertoqui.
e) Resguard original acreditatiu del pagament dels drets d’examen.
L’abonament s’ha de realitzar a algunes de les caixes que s’indiquen a
continuació,
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘La Caixa’ c/c 2100 0390 28
0200789167.
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears ‘Sa Nostra’ c/c 2051 0111 74
1070000982
Caixa d’Estalvis de Pollença ‘Colonya’ c/c 2056 0004 44 4111013436
indicant en la transferència que es realitza en concepte de drets d’examen
per participar en el procés selectiu d’SFM i fent referència a la categoria a què
es refereix.
f) En el supòsit d’accés per a la reserva de persones amb discapacitat i
d’acord amb l’article 3 del Decret 36/2004, de 16 d’abril, regulador de l’accés,
la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, certificació dels equips multiprofessionals de la Direcció General
d’Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent sobre les condicions
personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual el
candidat aspiri i que haurà d’expressar que es troba en condicions de complir les
tasques fonamentals del lloc de treball pretès, mitjançant, si escau i a judici de
l’Administració, les adaptacions necessàries del citat lloc de treball i de les proves d’accés, i respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

Correspon a SFM la comprovació dels requisits que s’adjunten a la
sol·licitud. No obstant, en qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal
s’assabenta que alguna de les persones aspirants no compleix un o diversos
requisits dels exigits per a aquesta convocatòria, o si del certificat acreditatiu es
desprèn que la sol·licitud presenta errors o falsedats que impossibiliten l’accés
a les diferents places objecte d’aquesta convocatòria, en aquests supòsits i després de l’audiència prèvia de la persona interessada, el tribunal corresponent ha
de proposar-ne l’exclusió al Conseller de Medi Ambient i Mobilitat o persona
en qui hagi delegat d’acord amb la base 1.1 al qual ha de comunicar les causes
que justifiquen la proposta a fi que aquest resolgui el que pertoqui.

Fins que no s’emeti el dictamen, l’aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu i restarà en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.
En aquest cas el dictamen podrà ser substituït a efectes d’admissió al procés selectiu pel document acreditatiu d’haver-ho interessat davant la Direcció
General d’Atenció a la Dependència sempre dintre el plaç de presentació de les
sol·licituds.
g) L’acreditativa d’estar exempt de pagar drets d’examen d’acord amb la
bases 2.1.h)

5.2. Devolució dels drets d’examen.
Únicament escaurà la devolució dels drets d’examen en cas d’exclusió de
la persona interessada de la seva participació en les proves selectives convocades.
La sol·licitud de devolució s’haurà de presentar Serveis Ferroviaris de
Mallorca en el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de la llista definitiva de persones excloses.
En cap cas la no superació de la prova de coneixement de llengua catalana organitzada per SFM donarà dret a la devolució dels drets d’exàmens.

4.4. Sol·licituds per cada categoria.
Les persones interessades només podran presentar una sol·licitud per a
cada categoria, si bé poden presentar sol·licituds a quantes categories creguin
oportú.
Expressament queden advertits els aspirants que la celebració dels exercicis de diferents categories poden coincidir en dia i hora.
4.5. Comprovació de requisits.
En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal s’assabenta que
alguna de les persones aspirants no compleix un o diversos requisits dels exigits
per a aquesta convocatòria, o si del certificat acreditatiu es desprèn que la
sol·licitud presenta errors o falsedat que impossibiliten l’accés a les diferents
places objecte d’aquesta convocatòria, en aquests supòsits i després de l’audiència prèvia a la persona interessada, el tribunal corresponent ha de proposarne l’exclusió al Conseller de Medi Ambient i Mobilitat o persona en qui hagi
delegat d’acord amb la base 1.1 al qual ha de comunicar les causes que justifiquen la proposta a fi que aquest resolgui el que pertoqui.
Igualment el Tribunal queda facultat per actuar en relació a les places destinades al torn de reserva de persones amb discapacitat d’acord amb la redacció
de l’article 4.3 del Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació del
Decret 36/2004 de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la
provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Admissió d’aspirants.
5.1. Llista d’admesos i exclosos.
En el termini màxim de 40 dies hàbils, comptadors des de que hagi acabat el termini per presentar les sol·licituds, el conseller de Medi Ambient i
Mobilitat o persona en qui delegui, ha de publicar en el tauler d’anuncis de les
oficines a la seu central d’SFM i a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, la llista provisional de persones (nom, llinatges i DNI/NIE) admeses
i excloses en el procés selectiu, per categories, amb expressió de la causa d’exclusió, si s’escau.
En tot cas amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitarne l’esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades han
de comprovar no només que no figuren en la llista de persones excloses sinó
que, a més, els seus noms consten en la llista d’ admesos.
Per esmenar el possible defecte o acompanyar els documents que siguin
preceptius, les persones excloses o omeses disposen d’un termini de 10 dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional. En
dita llista provisional les persones excloses seran advertides que la sol·licitud no
es considerarà presentada si no esmenen el defecte o acompanyen els documents
preceptius.
Acabat el termini al qual fa referència el paràgraf anterior i esmenades les
sol·licituds, si escau, en el termini màxim de 20 dies hàbils després d’acabades
les proves de coneixement de llengua catalana a la que es refereix la Disposició
Adicional I, el conseller de Medi Ambient i Mobilitat o persona en qui delegui
ha de publicar en el tauler d’anuncis de les oficines a la seu central d’SFM i a
la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca la llista definitiva d’admesos
i exclosos, per categories, en el procés selectiu.

6. Tribunals qualificadors.
6. 1. Designació i composició.
La composició dels tribunals qualificadors d’aquestes proves s’ajusta als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i procurarà que hi
hagi paritat entre dones i homes. El nomenament dels membres correspon al
Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca. La pertinença als
òrgans de selecció és a títol individual i no es pot actuar en representació o per
compte de ningú.
Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que
adoptin vinculen l’òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de
revisió establertes legalment.
6.2 Constitució i funcionament.
Amb aquesta finalitat els òrgans de selecció de cada categoria estan constituïts, per un president o una presidenta, dos membres designats pel Consell
d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, i per dos treballadors o treballadores fixos de Serveis Ferroviaris de Mallorca de categoria professional
igual o superior a la del lloc de treball de què es tracti. L’Assemblea de treballadors designarà els que consideri més adients entre tots els treballadors.
Així mateix s’ha de nomenar una persona suplent per a cadascun dels
membres del tribunal qualificador.
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Quan per la inexistència de treballadors a la plantilla d’SFM amb titulació
adequada per formar part del Tribunal, l’Assemblea de treballadors no pugui
designar els dos membres del Tribunal que li correspon, el seu nomenament
correspondrà al Consell d’Administració d’SFM.
6.3. Personal de recolzament i d’assessorament pels Tribunal.
a) Personal de recolzament, quan en el procediment sel·lectiu, per raó de
nombre d’aspirants presentats així ho aconsellés, el tribunal mitjançant el seu
president podrà disposar la incorporació al mateix i amb caràcter temporal, dels
membres que cregui oportuns, funcionaris o personal d’SFM, per col·laborar en
les tasques de vigilància, coordinació, o d’altres similars, necessàries per al desenvolupament de les proves selectives.
b) Personal d’assessorament, quan en el procediment sel·lectiu per dificultats tècniques o d’altre caire, així ho aconselli, el Tribunal, mitjançant el seu
president, podrà disposar la incorporació al mateix, amb caire temporal, d’altre
personal, funcionari, treballador de SFM o del sector privat que col·laborarà
exclusivament en el exercici de la seva especialitat tècnica, amb veu però sense
vot, en el desenvolupament del procediment selectiu sempre baix la direcció de
dit Tribunal.
6.4. El comitè d’empresa i els delegats sindicals d’SFM podran exercir el
dret d’observança i vigilància durant tot el procés selectiu.
6.5. Abstenció i recusació.
Els integrants del Tribunal han d’abstenir-se d’intervenir, i ho han de
comunicar al Consell d’Administració d’SFM, si han fet tasques de preparació
d’aspirants a proves selectives els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria o si en ells es donen algunes de les circumstàncies següents:
a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la
resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tenir parentiu de consanguinitat fins el quart grau, o d’afinitat fins el
segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d’entitats o societats interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervenguin en el procediment, i també compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades en l’apartat anterior.
d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de
què es tracti.
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada
directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
La presidència de cada Tribunal pot demanar als membres del Tribunal la
declaració expressa que no estan sotmesos a cap de les circumstàncies esmentades abans.
Així mateix, els aspirants poden recusar els membres del Tribunal si hi
concorren les circumstàncies previstes a aquesta base.
A tal efecte s’haurà de seguir el procediment establert a l’article 29 de la
Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
6.6. Constitució i funcionament.
Amb la convocatòria prèvia de la presidència, s’ha de constituir el
Tribunal de cada categoria, amb assistència de tots els membres, titulars o
suplents.
En aquesta sessió, el Tribunal acordarà les decisions que li corresponguin
amb vista al desenvolupament correcte de les proves selectives.
Correspon al Tribunal fixar la proporcionalitat de les preguntes de cada
exercici segons el temari i les funcions de la categoria.
Una vegada constituït, per poder actuar vàlidament, necessita la presència
de la presidència, de la secretaria i d’1 vocal. Els acords seran adoptats per
majoria d’assistents i dirimeix els empats el vot de la presidència. De cada sessió es farà un acta on consti les persones que hagin assistit, el lloc, el temps en
què s’ha celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i el resultat d’aquesta i el contingut dels acords.
En l’acta figurarà, a instància dels respectius membres de l’òrgan, el vot
contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquin o el
sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar
la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti en
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l’acte, o en el termini que assenyali el President, el text que es correspongui
fidelment amb la seva intervenció, fent-se constar així en l’acta o unint-se còpia
a la mateixa. Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular
vot particular per escrit en el termini de quaranta i vuit hores, el qual s’incorporarà al text aprovat.
Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstenguin, quedaran
exempts de responsabilitat que, en el seu cas, pugui derivar-se dels acords.
Els tribunals no poden aprovar ni declarar que ha superat l’oposició un
nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les categories.
No obstant això, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el
nomenament d’igual nombre d’aspirants que el de places convocades, i amb la
finalitat d’assegurar-ne la cobertura, quan es produeixin renúncies d’aspirants
seleccionats abans del nomenament o presa de possessió, SFM pot requerir a
l’òrgan de selecció una relació complementària dels aspirants que segueixen als
proposats, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a treballadors d’SFM en substitució dels qui hi renuncien.
Dins la fase de selecció, el Tribunal resoldrà els dubtes que puguin sorgir
en l’aplicació d’aquestes normes, com també el que s’hagi de fer en els casos
que no s’hi preveuen.
El Tribunal ha de respectar els principis d’igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures
oportunes per garantir que aquells exercicis de l’oposició que pertoquin es
corregeixin sense que es conegui la identitat de les persones que participen en
el procés selectiu. El Tribunal ha d’excloure les persones que en els fulls d’examen figurin noms, marques, traces o signes que en permetin conèixer la identitat. A més, hauran de garantir el contingut confidencial de les proves fins al
moment de realitzar-les.
En qualsevol moment el Tribunal pot requerir a les persones que participin en les proves perquè acreditin la seva identitat.
El tribunal qualificador ha d’adoptar les mesures necessàries en els casos
en què convengui, de manera que les persones aspirants amb minusvalidesa gaudeixin de condicions similars per a la realització dels exercicis. En aquest sentit
s’han de establir, per a les persones amb minusvalideses que ho demanin en la
forma prevista a la base 3.1, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a
la realització dels exercicis.
6.7. Relacions amb els Tribunals.
A efectes de comunicacions i altres incidències, el Tribunal tindrà la seu
de Serveis Ferroviaris de Mallorca en el Passatge Cala Figuera, 6, Son Rullan,
Palma.
6.8. Dietes d’assistència.
Tots els membres dels tribunals qualificadors, així com dels assessors i
personal col·laborador percebran, en la quantia vigent, les dietes que els corresponguin per l’assistència a les sessions.
6.9. Els membres del Tribunal han de mantenir la confidencialitat i el sigil
professional en tot allò referent a les qüestions tractades en les reunions, de tal
manera que no poden utilitzar fora d’aquestes la informació de que disposin
com a membres del tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat anomenats.
7. Procediment selectiu, calendari dels exercicis i desenvolupament dels
processos selectius.
7.1. El procediment de selecció de les persones aspirants s’ha d’efectuar
mitjançant el sistema de concurs oposició.
7.2. El sistema de concurs oposició de les proves de selecció s’han d’iniciar amb la fase d’oposició i continuaran amb una altra posterior de concurs, en
la qual el tribunal valorarà els mèrits acreditats per les persones aspirants que
hagin superat els exercicis de la fase d’oposició. En cap cas la puntuació obtinguda a la fase de concurs es pot aplicar per superar els exercicis de la fase d’oposició.
7.3 El lloc, la data i l’hora d’inici del primer exercici de la fase d’oposició s’ha de fer públic en el tauler d’anuncis a les oficines centrals d’SFM, mitjançant publicació en almenys dos dels diaris de més difusió de l’illa de
Mallorca així com a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb una
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anticipació mínima de 15 dies naturals.
Els anuncis posteriors del procés sel·lectiu es realitzaran exclusivament
mitjançant publicació pertinent en el tauler d’anuncis de les oficines centrals
d’SFM i a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Correspon a SFM la determinació del lloc, data i hora del primer exercici
de la fase d’oposició i serà el Tribunal qualificador qui convoqui als aspirants
que hagin superat el primer examen a la realització del segon exercici, amb
almenys 72 hores d’antelació a la seva celebració.
En la resta d’actuacions entre la citació i l’acte a realitzar sempre hi ha
d’haver un plaç mínim de 48 hores.

categoria. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb un punt, les
preguntes no contestades, tant si figuren en blanc les quatre opcions, com si hi
figura més d’una resposta, no es valoraran, i la pregunta amb contestació errònia es penalitzarà amb la meitat del valor assignat a una resposta correcta.
L’exercici tendra una puntuació màxima de 35 punts i quedaran eliminades les persones aspirants que no arribin a la puntuació mínima consistent en
obtenir la meitat de la puntuació de les preguntes vàlides. La duració de la prova
resta a judici del tribunal i com a màxim tendra una durada de 90 minuts.
Aquesta prova teoricopràctica que han de contestar les persones aspirants s’ha
de designar per sorteig públic d’entre 3 alternatives diferents.

7.4 Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici amb una
crida única. Qui no comparegui perdrà el dret, tret dels casos al·legat i justificats
degudament abans de la realització dels exercicis i considerats per el tribunal
qualificador.

8.3 Exercicis per accedir a places on s’exigeix títol universitari de grau:
- Primer exercici: consistirà a contestar per escrit un qüestionari tipus test
de 70 preguntes amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, relacionades amb els continguts del temari i de les funcions pròpies de la
categoria. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb mig punt, les
preguntes no contestades, tant si figuren en blanc les quatre opcions, com si hi
figura més d’una resposta, no es valoraran, i la pregunta amb contestació errònia es penalitzarà amb la meitat del valor assignat a una resposta correcta. El
temps per realitzar aquest exercici es de 90 minuts.
L’exercici tendra una puntuació màxima de 35 punts i quedaran eliminades les persones aspirants que no arribin a la puntuació mínima consistent en
obtenir la meitat de la puntuació de les preguntes vàlides. El test que han de contestar les persones aspirants s’ha de designar per sorteig públic d’entre 3 alternatives diferents.

7.5 Les persones que participin en l’oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials d’aquesta comunitat autònoma. A
tal efecte els aspirants han d’indicar en la seva sol·licitud per participar en el
procés selectiu l’idioma en que volen realitzar les proves.
7.6 Conclòs cada un dels exercicis de l’oposició, el tribunal ha de fer
pública en el tauler d’anuncis la llista provisional de persones que els han superat, amb el nom, els llinatges, i el número de document nacional d’identitat i
indicació de la puntuació obtinguda. Cada aspirant disposa d’un termini de 3
dies hàbils, des de l’endemà de la publicació, per efectuar la reclamació fundada que consideri oportuna. Acabat aquest tràmit el tribunal disposa d’un termini de 15 dies hàbils per resoldre les reclamacions i publicar la llista definitiva
d’aspirants que han superat l’exercici.
7.7 Finalitzats tots els exercicis de la fase d’oposició, el tribunal ha de fer
pública en els taulers d’anuncis de la empresa i a la pàgina web d’SFM la llista
provisional de persones que l’han superada, la qual ha d’incloure el nom, els llinatges, el número del document nacional d’identitat, i la indicació de la puntuació obtinguda per ordre de major a menor puntuació. La relació de persones que
han superat la fase d’oposició es determinarà únicament per la superació de tots
els exercicis eliminatoris.
Per efectuar la reclamació oportuna, les persones interessades disposen de
3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la relació. Acabat
aquest tràmit, el tribunal disposa de 15 dies hàbils per resoldre les reclamacions.
7.8 Resoltes les reclamacions, el tribunal ha d’aprovar la llista definitiva
de persones aprovades en la fase d’oposició. Aquesta llista s’ha de publicar en
el tauler d’anuncis de l’empresa i a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de
Mallorca.
8. Fase d’oposició.
8.1. La puntuació global màxima a la fase d’oposició és de 70 punts. La
puntuació màxima que correspon a cada exercici és la que s’indica en aquesta
base i en quedaran eliminats els aspirants que no arribin a la puntuació mínima
segon es fixa a continuació.
Els temaris per a cada categoria professional són els que s’assenyalen a
l’Annex 3.

- Segon exercici: El segon exercici consistirà en desenvolupar per escrit
un cas pràctic que plantejarà el tribunal extret d’un o diversos temes dels que
conformen el temari específic de cada categoria i relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball.
Per a la realització d’aquest exercici, els aspirants disposaran d’un temps
màxim de tres hores podent fer ús de texts legals no comentats que considerin
oportuns. El tribunal podrà comprovar en qualsevol moment d’aquest exercici
que dits texts s’ajusten a aquesta exigència, al igual que no tenguin alteracions
o ajudes.
Finalitzat el segon exercici, el tribunal convocarà als aspirants en posterior o posteriors sessions per a lectura pública del seu examen davant seu.
Realitzada la lectura del exercici, el tribunal podrà plantejar les qüestions que
estimi convenients per la resolució dels dubtes plantejats, sol·licitant tots aquells
aclariments que consideri oportú sobre el seu contingut. Així mateix, el tribunal
podrà formular a l’aspirant les preguntes que estimi convenients respecte del seu
exercici i amb relació amb les funcions pròpies del lloc de treball des de una
visió eminentment pràctica.
En la valoració d’aquest exercici es tendrà en compte la claredat en l’exposició, el plantejament analític del supòsit, els coneixements teòrics i el desenvolupament del discurs.
Cada membre del Tribunal qualificarà l’exercici amb un màxim de 35
punts. Sumades les puntuacions atorgades, prèvia detracció de la nota més alta
i més baixa, i dividides per la resta de membres del tribunal, s’obtindrà la nota
de cada aspirant quedant eliminats aquells que no superin 17.5 punts.
9. Fase de concurs: valoració de mèrits
9.1. La puntuació global màxima de la fase de concurs és de 30 punts.

8.2 Exercicis per accedir a places on s’exigeix altres titulacions de nivell
inferior al títol universitari de grau:
- Primer exercici: consistirà a contestar per escrit un qüestionari tipus test
de 70 preguntes amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, relacionades amb els continguts del temari i de les funcions pròpies de la
categoria. Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb mig punt, les
preguntes no contestades, tant si figuren en blanc les quatre opcions, com si hi
figura més d’una resposta, no es valoraran, i la pregunta amb contestació errònia es penalitzarà amb la meitat del valor assignat a una resposta correcta.
El temps per realitzar aquest exercici es de 90 minuts.
L’exercici tendra una puntuació màxima de 35 punts i quedaran eliminades les persones aspirants que no arribin a la puntuació mínima consistent en
obtenir la meitat de la puntuació de les preguntes vàlides. El test que han de contestar les persones aspirants s’ha de designar per sorteig públic entre 3 alternatives diferents.
- Segon exercici: consistirà a realitzar una prova teoricopràctica relacionada amb les tasques pròpies de la categoria, que permetrà valorar-ne els coneixements i la destresa professional. Dintre d’aquest exercici s’inclou les preguntes en matèria de coneixements informàtics per aquelles categories que el seu
temari així ho preveu. La prova consistirà a contestar 35 preguntes tipus test
relacionades amb un o diversos casos pràctics d’acord amb el temari de cada

9.2 Es valoraran els mèrits següents:
Experiència, es valorarà la següent:
A) Puntuació d’acord amb experiència laboral (màxim 15 punts)
1. Experiència en lloc de treball al que s’opta, o a un plaça assimilada, a
l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, es valorarà amb 0.4 punts per cada
mes de serveis prestats.
2. Experiència en llocs de treball al que s’opta en altres empreses d’explotació ferroviària, es valorarà amb 0.1 punts per cada mes de serveis prestats.
3. Experiència en lloc de treball al que s’opta o en places de contingut
similar a l’administració pública de la CAIB i altres administracions públiques,
es valorarà amb 0.1 punts per cada mes de serveis prestats.
4. Experiència en llocs de treball similar al que opten en empreses que
hagin prestat serveis a empreses ferroviàries, es valorarà amb 0.1 punts per cada
mes de serveis prestats.
Al efectes de les presents bases es considera que per la peculiar activitat
d’SFM i pel contingut de les funcions que es realitzen així com del temari d’accés, que les places estrictament ferroviàries i de tallers tenen un contingut similar. El mateix tractament rebran les diferents places de tipus administratiu.
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B) Puntuació d’acord amb els coneixements de llengua catalana (màxim
5 punts).
Es valoraran els coneixements de llengua catalana de nivell superior a l’exigit per l’ingrès a la categoria a la que accedeix.
Certificat B: 2 punts
Certificat C: 3 punts
Certificat D: 4 punts
Certificat E: 1 punt
Es valorarà només un certificat excepte en el cas del certificat E, en que
la puntuació s’acumularà a la de l’altre certificat que s’aporti.
C) Mèrits acadèmics.
Titulació acadèmica superior a l’exigida 1.5 punts
Els diferents títols que puguin presentar els aspirants no seran acumulatius. La valoració màxima d’aquest apartat serà d’1.5 punts.
D) Formació
1. Cursos de formació impartits en el marc dels acords de formació contínua organitzats per SFM, es valorarà 4.25 punts per curs.
2. Cursos organitzats per altres empreses publiques o administracions
públiques relacionades amb el lloc de feina que opten, es valorarà 1 punt per
cada 10 hores de durada del curs, fins un màxim de 5 punts d’aquest apartat.
3. Cursos de formació impartits per empreses privades relacionades amb
el sector ferroviari i amb el lloc de treball que opten, es valorarà amb 0.75 punts
per cada 10 de hores de durada del curs fins un màxim de 5 punts d’aquest apartat.
La suma total de les valoracions dels apartats B, C i D no podrà superar
els 15 punts.
9.3 Dins el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de
la llista definitiva d’aprovats en la fase d’oposició, les persones aspirants que en
formin part han d’al·legar i acreditar els mèrits mitjançant la presentació, en el
Registre General d’SFM dels documents originals o fotocòpies compulsades.
Els mèrits s’han d’acreditar i s’han de valorar sempre amb referència a la
data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Finalitzada per part del tribunal la valoració dels mèrits aportats d’acord
amb el barem del punt 9.2, s’ha de publicar en el tauler d’anuncis de les oficines a la seu central d’SFM i a la pàgina web de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
la llista provisional de puntuacions obtingudes a la fase de concurs amb indicació del nom, els llinatges i el número del document nacional d’identitat. Aquesta
llista s’ha de publicar per ordre de major a menor puntuació. A la vista d’aquestes relacions, les persones interessades poden presentar reclamacions degudament fonamentades en el termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà en que es facin públiques.
Resoltes les reclamacions, el tribunal ha de publicar la llista definitiva
amb les puntuacions obtingudes en la fase de concurs. Aquesta llista s’ha de
publicar en els mateixos llocs que la llista provisional.
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9.7 Els aspirants que hagin superat les proves selectives i obtenguin plaça
en més d’una categoria, tendran que decidir-se per una sola categoria professional. Una vegada hagin decidit la categoria professional seran eliminades de la
llista definitiva de les altres categories.
10. Presentació de documents
10.1. En el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la
publicació de la llista, els aspirants seleccionats han de presentar en el Registre
General d’ SFM, els documents següents:
a) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, en el que haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model
que facilitarà SFM.
En el cas de ser nacionals d’un altre Estat, han d’acreditar no trobar-se
inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés
a una ocupació pública.
b) Certificació acreditativa del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % a què fa referència la base 3 d’aquesta convocatòria quan es tracti de persones que hagin aprovat pel torn de
reserva per a persones amb discapacitat a què fa referència l’article 2 del Decret
36/2004.
c) Certificació emesa pels equips dels equips multiprofessionals de la
Direcció General d’Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent
sobre les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents
a la plaça a la qual el candidat aspiri i que haurà d’expressar que es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del lloc de treball pretès, mitjançant,
si escau i a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries del citat lloc
de treball i de les proves d’accés, i respectant en tot cas els principis de mèrit i
capacitat.
d) Escrit en què s’elegeixin, de major a menor interès, els llocs de treball
oferts. La sol·licitud haurà d’incloure la totalitat dels llocs.
10.2. Si no presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos
de força major, que han de ser degudament constatats i, si escau, apreciats per
SFM mitjançant resolució motivada, o si de l’examen d’aquella es dedueix que
falta algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà formalitzar el
contracte i serà exclòs del procés, sense perjudici de la responsabilitat en què
hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
11. Proves Mèdiques.
11.1. L’adquisició de la plaça està condicionada a la superació de les
corresponents proves mèdiques per a cada categoria. Aquestes proves són les
d’aplicació a SFM i poden ser consultades a la pàgina web de Serveis
Ferroviaris de Mallorca.
La no superació de la prova medica per part de l’aspirant implicarà la
baixà immediata del procés.

9.4 Resolució d’empats.
En cas d’empat en la puntuació total obtinguda en el procés selectiu que
pugui tenir rellevància a l’hora de determinar la llista d’aspirants seleccionats,
el desempat s’ha de resoldre atenent la major puntuació atorgada a l’exercici
teòrico-pràctic realitzat a la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, s’ha de tenir
en compte la puntuació atorgada en el primer exercici de la fase d’oposició i de
persistir l’empat decidirà l’ordre de presentació de la sol·licitud de participació
al procés sel·lectiu .

12.1. Els aspirants que hagin superat la fase de concurs oposició amb
plaça, hauran a més de superar el període de prova fixat per cada categoria.
Això és aplicable respecte dels treballadors d’SFM que superin les proves
selectives donant lloc a què s’origini un canvi de categoria (s’exclouen els casos
d’aquells treballadors que consolidin la plaça que ocupen en superior categoria
o hagin ocupat la mateixa categoria amb caràcter temporal o interí).

9.5 Una vegada publicada la llista prevista a la base 9.3, el tribunal qualificador corresponent, en el termini de 15 dies hàbils, ha d’elevar al Consell
d’administració la llista de persones aspirants aprovades a la fase d’oposició i
les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, i ha de contenir com a màxim
tantes persones aspirants com places es convoquen.

12.2. Sense perjudici del que s’ha dit abans, el Director-Gerent d’SFM,
d’acord amb la legislació vigent, ordenarà la formalització dels contractes.
En cas de renúncia de la plaça abans de la firma del contracte, la renúncia
haurà de constar per escrit i la plaça serà adjudicada al següent que correspongui per ordre de puntuació (vid. base 6.4 paràgraf 5e .

9.6 Publicació de les persones que han superat les proves selectives i places que s’ofereixen.
El conseller de medi ambient i mobilitat, per la seva condició de president
del Consell d’Administració de SFM, o persona en qui delegui, a la vista de les
relacions definitives de persones aspirants seleccionades, lliurades pel tribunal
corresponent, ha d’acordar que n’ordeni la publicació als efectes oportuns i de
presentació de documents. En la mateixa resolució s’ha d’oferir a les persones
seleccionades la llista de llocs de treball corresponents a les places convocades,
a l’efecte de sol·licitar destinació.

12. Formalització del contracte.

13. Borses de treball per a la contractació de personal laboral no permanent
13.1 Es crea una borsa específica d’interins per a cada categoria. Els aspirants que havent participat a les proves selectives per accedir al lloc de treball o
categoria professional, que hagin superat la fase d’oposició i concurs i no obtinguin plaça, passaran a integrar-se dins un borsí específic de la categoria professional d’accés. L’ordre de prelació d’aquest borsí vendrà determinat per les puntuacions obtingudes. En cas d’empat tindrà preferència l’aspirant amb major
puntuació a la fase d’oposició.
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Català A
Informàtica a nivell d’usuari
Permís de conduir B

La reincorporació al borsins de personal cessat ho serà en el lloc que li
correspongui segons l’ordre de prelació establert al paràgraf anterior.
13.2 La persona que formi part a varies borses de treball, una vegada que
hagi rebut la crida per cobrir una plaça de forma interina, i accepti la plaça,
implicarà que la seva situació en les altres borses de treball serà suspesa temporalment mentre la relació laboral estigui vigent. No podrà esser cridat, per ocupar un altra plaça corresponent a una altra borsa de treball. Una vegada cessi la
seva relació laboral tornarà a ocupar el lloc que li correspongui a totes les borses de treball segons l’ordre de prelació establert inicialment.
13.3 A efectes de les diferents borses que es formin, el domicili i el nombre de telèfon que figura a la instància es considerarà com a únic i vàlid a efectes de les notificacions. En el cas que es produeixi un canvi de domicili o de
nombre de telèfon, aquests canvis hauran d’esser notificats de forma expressa i
per escrit a SFM. Si no es notifica i no és possible la localització de l’aspirant,
aquest passarà a ocupar el darrer lloc a la borsa de la categoria o categories de
les que en formi part.
Disposició Addicional I. Prova coneixement de llengua catalana.
1) Els i les aspirants que no hagin acreditat documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb el que disposa la base 2.1.f) els
coneixements de llengua catalana, hauran de realitzar prèviament a que s’iniciïn
les proves selectives, una prova especifica de coneixement de llengua catalana
que servirà per acreditar-los.
La qualificació serà la de ‘apte/apta’ i ‘no apte/no apta’.
La qualificació de ‘no apte/no apta’ implicarà l’eliminació l’aspirant del
procediment selectiu i sense tenir dret a sol·licitar la devolució de la quantitat o
quantitats ingressades en concepte de drets d’exàmens.
Aquesta prova especifica no tindrà altres efectes que poder passar a realitzar els exercicis per accedir a alguna o algunes de les places ofertes.
2) El nivell de coneixement exigit serà el que pertoqui a la plaça a que
s’aspira segons es descriu a la definició de cada plaça.
En cas que l’aspirant es presenti a diverses places a on el nivell de coneixement de llengua catalana sigui diferent, aquell podrà optar a presentar-se a la
prova nivell exigida per a cada una a la que aspira o només a la de superior
nivell. En aquest cas l’obtenció d’un ‘apte/apta’ de superior nivell prevaldrà
damunt la resta podent en aquest cas l’aspirant renunciar a realitzar la o les proves d’inferior nivell.
3) Juntament amb la llista provisional de persones admeses i excloses es
publicarà la llista provisional de persones convocades a la prova de coneixements de llengua catalana. Les persones interessades han de comprovar que hi
figuren correctament, en cas d’errades u omissions, en el plaç màxim de 10 dies
hàbils següents a dita publicació, han de sol·licitar per escrit l’esmena de les
mateixes.
Finalitzat aquest plaç SFM publicarà al tauler d’anuncis i a la pagina web
de Serveis Ferroviaris de Mallorca la llista definitiva d’admesos a la realització
de les proves de coneixement de llengua catalana.
4) Per la realització de dites proves Serveis Ferroviaris de Mallorca designarà una comissió tècnica. La llista dels seus membres es publicarà oportunament a la pagina web i al tauler d’anuncis de les oficines de Serveis Ferroviaris
de Mallorca amb una antelació de 15 dies, com a mínim, a la realització de les
proves.
La data y hora de les proves de català seran anunciades a la pàgina web
de Serveis Ferroviaris de Mallorca i al tauler d’anuncis de les oficines d’SFM
amb una anticipació mínima de 5 dies hàbils.
ANNEX 2
RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA I CARACTERÍSTIQUES
OFERTA DE PLACES

REQUISITS NECESSARIS

SFM001 - ORDENANÇA
1 PLAÇA Son Rullan- Palma

Graduat en educació secundària
obligatòria. (ESO), o equivalent
Català A
Permís de conduir B
Informàtica a nivell d’usuari

SFM002 – RECEPCIONISTA
1 PLAÇA – Lloc de treball corresponent
al 0.5 que fixa l’article 2.b) del,
Decret 36/2004,de 16 d’abril
(Boib nº58, de 27 d’abril) I
Son Rullan-Palma
SFM003 – AUXILIAR DE MAGATZEM
1 PLAÇA
Son Rullan-Palma

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO), o equivalent
Català A
Informàtica a nivell d’usuari

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO) , o equivalent
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SFM004 – OPERADOR/A TARIFARI/ÀRIA
2 PLACES –
1 PLAÇA – Lloc de treball amb reserva per
persones amb discapacitat.
Palma

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO) o equivalent
Català A
Informàtica a nivell d’usuari

SFM005 – OFICIAL DE TALLER
10 PLACES –
1 PLAÇA- Lloc de treball amb reserva per
persones amb discapacitat.
Son Rullan-Palma

Formació professional de grau mitja
en Instal·lació i manteniment o en
Transport i manteniment de vehicles
Català A

SFM006 – AUXILIAR SERVEIS TÈCNICS
8 PLACES
Son Rullan-Palma

SFM007 – OFICIAL/ A SERVEIS TÈCNICS
5 PLACES – Palma
3 PLACES – Son Rullan Palma
1 PLAÇA – Lloc de treball amb reserva de
persones amb discapacitat.
Son Rullan-Palma

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO), o equivalent
Català A

Formació professional de grau
mitja en Instal·lació i manteniment,
Electricitat i Electrònica, Edificació
i Obra Civil
Català B

SFM008 – OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA
5 PLACES –
Formació professional grau mitja
.Son Rullan-Palma
administració i Gestió o equivalent
Català C
Informàtica (domini de Word, Excel,
Sistema Operatiu)
SFM009 – RESPONSABLE D’ÀREA
2 PLACES –
Son Rullan-Palma

Batxillerat o formació professional
administració i Gestió. (superior)
Català C
Informàtica (domini de Word, Excel,
Sistema Operatiu)

SFM010 – AUXILIAR D’OPERACIONS
7 PLACES –Palma
7 PLACES – Son Rullan
5 PLACES – Inca
4 PLACES - Marratxi

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO) o equivalent
Català A

SFM011 – INTERVENTOR/A
15 PLACES – Palma

SFM012 – GESTOR/A
3 PLACES – S’ Enllaç

Graduat en educació secundària
obligatòria (ESO), o equivalent.
Català A

BATXILLERAT(LOGSE) o equivalent,
tècnic/a especialista o tècnic/a superior
Català B

SFM013 – CAP DE SERVEIS DE RECURSOS HUMANS
1 PLAÇA –
Diplomat/da en Relacions Laborals
Son Rullan-Palma
o Graduat/da Social
Català C
SFM014 – OPERADOR/A TÈCNIC/A
1 PLACES –
1 PLAÇA- Lloc de treball amb
reserva per persones amb discapacitat.
Son Rullan-Palma

Formació professional de grau
Superior en Electricitat i electrònica
Català B

SFM015 - OPERADOR/A TECNIC/A EN TELEMÀTICA
1 PLAÇA –
Enginyeria Tècnica en Informàtica,
Son Rullan-Palma
Telemàtica o similar
Català B
SFM016 – TÈCNIC/A EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS
1 PLAÇA –
Enginyeria en Telecomunicacions.
Son Rullan-Palma
Català B
SFM017 – TÈCNIC/A EN MATERIAL MÒBIL
1 PLAÇA –
Enginyeria Tècnica Industrial
Son Rullan Palma
Català B
SFM018 – TÈCNIC/A EN INSTAL·LACIONS
1 PLAÇA –
Enginyeria Superior Industrial
Son Rullan Palma
Català B
SFM019 – TÈCNIC/A EN INFRAESTRUCTURES /
PROJECTES I PLANIFICACIÓ
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2 PLACES –
Son Rullan Palma

SFM020 – TÈCNIC/A JURÍDIC/A
1 PLACES –
Son Rullan-Palma
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Enginyeria Superior de Camins,
Canals i Ports
Català B

Llicenciatura en Dret
Català C

SFM021 – TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA
1 PLAÇA –
Diplomat/da en Empresarials
Son Rullan Palma
Català C

ANNEX 3
Temaris
SFM001-ORDENANÇA
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. Organització del treball administratiu. El Registre i l’arxiu. L’atenció al
públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions
públiques.
4. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat,
anunci, informe, resolució i notificació.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma. El Govern: composició i
competències.
7. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Els documents en l’Administració: recollida i repartiment. Les notificacions administratives. Nocions d’emmagatzematge.
10. La informació i l’atenció ciutadana.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM002-RECEPCIONISTA
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. Organització del treball administratiu. El Registre i l’arxiu. L’atenció al
públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions
públiques.
4. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat,
anunci, informe, resolució i notificació.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals. 6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i
funcions. Atribucions del president de la Comunitat Autònoma. El Govern:
composició i competències.
7. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Els documents en l’Administració: recollida i repartiment. Les notificacions administratives. Nocions d’emmagatzematge.
10. La informació i l’atenció ciutadana.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM003-AUXILIAR DE MAGATZEM
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. Organització del treball administratiu. El Registre i l’arxiu. L’atenció al
públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions
públiques.
4. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat,
anunci, informe, resolució i notificació.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
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6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma.
7. El Govern: composició i competències. Estructura de l’Administració
autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Els documents en l’Administració: recollida i repartiment. Les notificacions administratives. Nocions d’emmagatzematge.
10. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM004-OPERADOR/A TARIFARI/ÀRIA
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. Organització del treball administratiu. El Registre i l’arxiu. L’atenció al
públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions
públiques.
4. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat,
anunci, informe, resolució i notificació.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma.
7. El Govern: composició i competències. Estructura de l’Administració
autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Els documents en l’Administració: recollida i repartiment. Les notificacions administratives. Nocions d’emmagatzematge.
10. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
11. Reglament de serveis d’SFM.
12. Sistema Tarifari Integrat (perfils de la targeta intermodal amb reduccions i els descomptes corresponents, zones, salts, etc.).
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM 005-OFICIAL/A DE TALLER
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions públiques.
3. Les fonts del dret administratiu: concepte de llei i de reglament. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.
4. L’organització del treball administratiu. El registre i l’arxiu. L’atenció
al públic.
5. El personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma:
adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. La selecció dels empleats
públics. Els sistemes de proveïment de llocs de treball. Els drets i els deures dels
empleats públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
7. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president
de la Comunitat Autònoma: designació i funcions. El Govern de la Comunitat
autònoma: composició i competències. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
10. Reglament de circulació.
11. Reglament de senyals.
12. Consignes sèrie A, B i C.
13. Generalitats sobre infraestructura ferroviària i via.
14. Formats normalitzats; formats UNE 1011 i DIN 476.Formats de paper
vegetal.
15. Croquisat . Ordre que s’ha de seguir per fer un croquis. Exemples.
16. Acotació. Elements i signes.
17. Metrologia. Unitats i instruments. Alexòmetre o comparador per a
interiors.
18. Tècniques de llimat. Operacions i regles.
19. Tall amb la serra de mà. Tipus de serra i operacions.
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20. Tècniques de foradament. Operacions en el foradament. Velocitat de
tall.
21. Tècnica del mandrinatge. Objecte i operacions del mandrinatge.
22. Tècniques del roscatge. Mascles i fileres. Rosques: definició i tipus.
Mascles de roscar. Fileres o coixinets.
23. Torn paral·lel. Moviments en tornejar. Eines. Velocitats de tall.
24. Motor dièsel de quatre temps. Funcionament. Cicles de treball.
25. Motor dièsel de dos temps. Funcionament. Cicles de treball.
26. Estudi dinàmic dels motors tèrmics.
27. Motor policilíndric.
28. Motor de sis cilindres en línia.
29. Motor de sis cilindres en V.
30. Potència del motor.
31.Velocitat de gir.
32. Consideracions sobre el nombre de revolucions d’un motor.
33. Potència en el fre.
34. Potència fiscal.
35. Potència eficaç i màxima d’un motor.
36. Elements constructius del motor. Grups funcionals. Elements fixos.
Elements motrius. Coixinets de biela i bancada. Volant d’inèrcia.
37. Vàlvules. Condicions de funcionament de les vàlvules. Tipus de vàlvules.
38. Alimentació dels motors d’explosió. Injecció dièsel. Circuit d’alimentació. Bombes d’alimentació. Filtrat de combustible. Bombes d’injecció: en
línia i rotativa. Injectors.
39. Alimentació dels motors dièsel. Injecció directa amb control electrònic Esquema general del circuit. Components. Funcionament i diagnosi.
40. Greixatge del motor. Finalitat del greixatge del motor. Sistemes de
greixatge.
41. Refrigeració del motor. Objectiu de la refrigeració dels motors.
Sistemes de refrigeració. Elements que componen el circuit de refrigeració.
Regulació de la temperatura del motor.
42. Sobrealimentació dels motors. Turbocompressor. Objectiu de la sobrealimentació.
43. Electricitat. Circuits elèctrics, generador i receptor. Resistència òhmica. Intensitat d’un corrent. Llei d’Ohm. Concepte de caiguda de tensió. Potència
elèctrica. Unitats de treball. Efecte Joule. Agrupació de resistències. Agrupació
de generadors.
44. Alternadors. Principi de funcionament. Funcionament de l’alternador.
Grup rectificador. Parts de l’alternador. Alternador d’estrella. Alternador de
triangle. Díodes.
45. Regulació de l’alternador. Reguladors electromagnètics.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM006-AUXILIAR DE SERVEIS TÈCNICS
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. Organització del treball administratiu. El Registre i l’arxiu. L’atenció al
públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions
públiques.
4. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat,
anunci, informe, resolució i notificació.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma.
7. El Govern: composició i competències. Estructura de l’Administració
autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Els documents en l’Administració: recollida i repartiment. Les notificacions administratives. Nocions d’emmagatzematge.
10. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
11. Reglament de circulació.
12. Reglament de senyals.
13. Consignes sèrie A, B i C.
14. Generalitats sobre infraestructura i superestructura ferroviària i via.
Trinxera, terraplè, ponts i viaductes. Material de via. Subjecció de carrils; tipus
i funcions, travesses. Aparells de via; funció i descripció. Desviaments de via.
Agulles, tipus i parts.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
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SFM007 – OFICIAL/A DE SERVEIS TÈCNICS
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions públiques.
3. Les fonts del dret administratiu: concepte de llei i de reglament. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.
4. L’organització del treball administratiu. El registre i l’arxiu. L’atenció
al públic.
5. El personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma:
adquisició i pèrdua de la condició d’empleat públic. La selecció dels empleats
públics. Els sistemes de proveïment de llocs de treball. Els drets i els deures dels
empleats públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
7. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president
de la Comunitat Autònoma: designació i funcions.
8. El Govern de la Comunitat autònoma: composició i competències.
Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
9. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
10. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
11. Reglament de circulació.
12. Reglament de senyals.
13. Consignes sèrie A, B i C.
14. Generalitats sobre infraestructura i superestructura ferroviària i via.
Trinxera, terraplè, ponts i viaductes. Material de via. Subjecció de carrils; tipus
i funcions, travesses. Aparells de via; funció i descripció. Desviaments de via.
Agulles, tipus i parts.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM008-OFICIAL/A ADMINISTRATIU/IVA
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb les administracions públiques.
3. Les fonts del dret administratiu: concepte de llei i de reglament. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.
- L’organització del treball administratiu. El registre i l’arxiu. L’atenció al
públic.
4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: adquisició i pèrdua de la condició
d’empleat públic. La selecció dels empleats públics. Els sistemes de proveïment
de llocs de treball. Els drets i els deures dels empleats públics de
l’Administració.
5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
6. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president
de la Comunitat Autònoma: designació i funcions.
7. El Govern de la Comunitat autònoma: composició i competències.
Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
8. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
9. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM009-RESPONSABLE D’ÀREA ADMINISTRATIVA
1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut bàsic i principis constitucionals fonamentals. Els valors superiors de l’ordenament jurídic.
Els drets i els deures fonamentals en la Constitució espanyola: concepte, classificació, sistemes de garantia i suspensió.
2. L’Estat de les autonomies: principis i constitució. Tipologia de les competències de les comunitats autònomes segons la Constitució espanyola de 1978.
Pluralitat d’ordenaments jurídics: relació i coordinació estatals.
3. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques.
4. L’organització administrativa. Els òrgans administratius: classes i règim
jurídic.
5. Les fonts del dret administratiu: concepte de llei i de reglament. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència.
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6. L’organització del treball administratiu. El registre i l’arxiu. L’atenció
al públic.
7. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: adquisició i pèrdua de la condició
d’empleat públic. La selecció dels empleats públics. Els sistemes de proveïment
de llocs de treball. Els drets i els deures dels empleats públics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
8. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
9. El Parlament de les Illes Balears: composició i funcions. El president
de la Comunitat Autònoma: designació i funcions. El Govern de la Comunitat
autònoma: composició i competències. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
10. La contractació administrativa. Classes de contractes públics.
Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i causa dels contractes públics.
La forma de la contractació administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització dels contractes.
11. La Llei 31/2007 de sectors especials.
12. El pressupost: concepte i naturalesa. El pressupost de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears: elaboració, estructura, execució i control.
13. L’execució del pressupost de despeses de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. El procediment administratiu d’execució de la despesa pública: òrgans competents. Liquidació i tancament de l’exercici pressupostari.
14. L’Administració instrumental, teories. L’empresa pública, creació i
normes de funcionament i submissió a l’ordenament jurídic.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM010-AUXILIAR D’OPERACIONS
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. L’atenció al públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb
les administracions públiques.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
5. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma. El Govern: composició i
competències.
6. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
7. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
8. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
9. Reglament de circulació.
10. Reglament de senyals.
11. Consignes sèrie A, B i C.
12. Reglament de serveis d’SFM.
13. Sistema Tarifari Integrat (perfils de la targeta intermodal amb reduccions i els descomptes corresponents, zones, salts, etc.).
14. Generalitats sobre infraestructura i superestructura ferroviària i via.
Trinxera, terraplè, ponts i viaductes. Material de via. Subjecció de carrils; tipus
i funcions, travesses. Aparells de via; funció i descripció. Desviaments de via.
Agulles, tipus i parts.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM011-INTERVENTOR/A
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. L’atenció al públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb
les administracions públiques.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions. Atribucions del president de la Comunitat Autònoma. El Govern: composició i competències.
5. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
6. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
7. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
8. Reglament de circulació.
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9. Reglament de senyals.
10. Consignes sèrie A, B i C.
11. Reglament de serveis d’SFM.
12. Sistema Tarifari Integrat (perfils de la targeta intermodal amb reduccions i els descomptes corresponents, zones, salts, etc.).
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM012-GESTOR/A
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. L’atenció al públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb
les administracions públiques.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals.
5. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
Atribucions del president de la Comunitat Autònoma. El Govern: composició i
competències.
6. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions generals i les secretaries generals.
7. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
8. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
9. Reglament de circulació.
10. Reglament de senyals.
11. Consignes sèrie A, B i C.
12. Reglament de serveis d’SFM.
13. Sistema Tarifari Integrat (perfils de la targeta intermodal amb reduccions i els descomptes corresponents, zones, salts, etc.).
14. Generalitats sobre infraestructura i superestructura ferroviària i via.
Trinxera, terraplè, ponts i viaductes. Material de via. Subjecció de carrils; tipus
i funcions, travesses. Aparells de via; funció i descripció. Desviaments de via.
Agulles, tipus i parts.
15. Generalitats sobre electrificació: catenària, definició i tipus. Conjunt
de suport de la catenària. Seccionadors. Subestacions de tracció.
- Vegeu els temes d’informàtica en l’annex 3.1.
SFM013-CAP DE SERVEIS DE RECURSOS HUMANS.
1. La constitució espanyola de 1978: concepte i característiques.
Estructura i contingut. Els principis constitucionals fonamentals. Els valors
superiors de l’ordenament jurídic de la Constitució.
2. Els drets i deures fonamentals en la Constitució espanyola de 1978. Els
drets fonamentals: naturalesa jurídica, fonament i funcions. La regulació positiva: concepte i classificació; sistemes de protecció o garantia i suspensió. Els
deures fonamentals: classes. La regulació positiva.
3. L’Estat de les autonomies o clàusula d’estat autonòmic: principis de
l’Estat de les autonomies. El procediment per constituir-les. Els estatuts d’autonomia: concepte, naturalesa jurídica i contingut.
4. L’Estat de les autonomies o clàusules: l’organització institucional autonòmica. Les competències de les comunitats autònomes: concepte i sistemes de
distribució de competències a la Constitució espanyola de 1978: característiques
i criteris de distribució. Les potestats legislatives de les comunitats autònomes.
5. Les empreses públiques. Concepte, classificació i capacitat.
6. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
7. El servei públic: concepte. Les distintes modalitats de gestió dels serveis públics. L’empleat públic: principis i valors del servei públic.
Part especifica
8. Concepte del dret del treball. Àmbit d’aplicació del dret del treball.
9. Estructura del dret del treball. Caràcters. Jerarquia de les normes laborals.
10. Estructura i composició del sistema de Seguretat Social a Espanya.
Plantejament constitucional. El concepte de Seguretat Social.
11. La gestió del sistema de Seguretat Social a Espanya.
12. La col·laboració en la gestió.
13. El finançament del sistema de Seguretat Social a Espanya.
14. Règim general. Afiliació, altes i baixes i variacions. Procediment.
Terminis.
15. Règim general. Cotitzacions. Normes reguladores. Subjectes obligats.
L’incompliment de l’obligació de cotitzar.
16. La cotització per contingències comunes. Bases i tipus. La cotització
per accidents de treball, malalties professionals.
17. Recaptació en període voluntari. Recaptació executiva.
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18. Règim general: la incapacitat temporal. Situacions protegides.
Contingut de l’acció protectora. Manteniment de l’obligació de cotitzar.
19. Dinàmica de la prestació d’incapacitat temporal. Naixement, duració
i extinció del dret al subsidi. Gestió i pagament.
20. Règim general: maternitat i risc durant l’embaràs de la dona treballadora. Situacions protegides. Requisits. Quantia i pagament de la prestació.
21. Règim general: la incapacitat permanent. Graus, Beneficiaris i requisits. Quantia. Reconeixements.
22. Accident de treball. Característiques principals dels accidents.
Conseqüència. La malaltia professional. Distinció.
23. La col·laboració en la gestió de les mútues d’accidents de treball i
accidents professionals. Col·laboració voluntària i obligatòria de les empreses.
24. La prevenció de riscs laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Actuacions
de l’empresari en matèria de prevenció de riscs laborals.
25. Drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball.
Delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut.
26. Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre dones i homes.
27. El contracte de treball. Concepte. Consentiment, objecte i causa del
contracte.
28. Elements bàsics de la contractació laboral: capacitat per contractar:
edat i nacionalitat. Període de prova.
29. Mobilitat funcional i mobilitat substancial de les condicions de treball:
concepte, procediment i efectes.
30. Modificació del contracte de treball. La novació.
31. Contracte de duració determinada: classes. Contracte formatiu.
Contracte en pràctiques. Contracte relleu.
32. El personal eventual. Naturalesa jurídica. Determinació dels llocs.
Nomenaments. Funcions. Retribucions. Publicitat. Cessament.
33. L’empresari. Concepte legal. Capacitat.
34. El treballador. Concepte legal. Capacitat. Capacitat plena i capacitat
limitada. Contractes en pràctiques i per a la formació. Contracte per anticipació
de l’edat de jubilació.
35. La suspensió del contracte de treball. Causes que afecten la persona
del treballador.
36. Causes derivades del funcionament de l’empresa. Excedències.
37. L’extinció del contracte del treballador. Causes. Efectes. L’extinció
per causes objectives. Procediment.
38. El règim disciplinari a l’EBEP. L’acomiadament disciplinari a l’EBEP
qualificació i efectes.
39. La jornada de treball. Temps de treball. Realització d’hores extraordinàries. Descans setmanal i festes laborals. Calendari Laboral. El descans anual.
Règim de vacances.
40. El salari. Concepte. Classes de salari. Salari base i complements salarials. El salari mínim interprofessional.
41. Liquidació i pagament del salari. Les garanties del salari. El Fons de
Garantia Social.
42. La protecció per atur. Conceptes i classes. Àmbit d’aplicació. Acció
protectora del nivell contributiu: beneficiaris i dinàmica de la prestació.
43. La llibertat sindical en la Constitució.
44. La negociació col·lectiva. Particularitats dels empleats públics.
45. El dret de representació en l’empresa. Òrgans: comitè d’empresa i
delegat de personal. Les seccions sindicals. El delegat sindical.
46. Sindicació. El dret a la vaga. Regulació legal.
47. Els serveis d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.
48. Situacions administratives dels empleats públics.
49. Els drets i deures dels empleats públics.
SFM014- OPERADOR/A TÈCNIC/A
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2. L’Administració pública: principis constitucionals i tipus d’administracions públiques. La llei i classes.
3. L’atenció al públic. Els drets dels ciutadans: les relacions que tenen amb
les administracions públiques.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis
fonamentals. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions. Atribucions del
president de la Comunitat Autònoma. El Govern: composició i competències. Estructura de l’Administració autonòmica: les conselleries, les direccions
generals i les secretaries generals.
5. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: estructura jeràrquica. Les diferents conselleries: divisió funcional i organització,
òrgans superiors i òrgans directius, entitats que en depenen.
6. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
7. Automàtica: control de processos, llaç obert, llaç tancat. Processos
industrials, continus discontinus, discrets. Controladors seqüencials asíncrons i
síncrons. Sistemes cablejats i programables.
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8. Sistemes elèctrics: alimentació de control i potència. Simbologia gràfica, elements de protecció i comandament. Càlcul de seccions de conductors.
Mesures. Motors,
classificació i aplicació. Cablejat i mètodes d’arrencada. Control de
motors de corrent continu (CC) i corrent altern (CA). Esquemes de circuits de
potència i comandament.
9. Reglatge i posada a punt de màquines amb automatismes mecànics,
electromecànics i electrònics: paràmetres de control (velocitat, recorregut,
temps...). Sistemes reguladors analògics i digitals. Òrgans de regulació (mecànics, pneumàtics, hidràulics, elèctrics... ), reguladors PID. Útils de verificació.
Elements de correcció de variables (limitadors de potència, variadors...).
Classificació, descripció, aplicació.
10. Sensòrica: captadors i sensors (òptics, elèctrics, electrònics,... ).
Classificació, aplicació, funcionament, manteniment.
11. Programació de sistemes automàtics: diagrama de flux. Llenguatges
de programació de robots i autòmats (PLC). Edició. Modificació de programes.
Simulació.
12. Manteniment: plans de manteniment. Operacions bàsiques de manteniment mecànic. Manteniment preventiu, predictiu i correctiu dels sistemes
mecànics. Operacions bàsiques de manteniment elèctric. Manteniment preventiu, predictiu i correctiu dels sistemes elèctrics. Operacions bàsiques de manteniment electrònic. Manteniment preventiu, predictiu i correctiu dels sistemes
electrònics. Operacions bàsiques de manteniment microelectrònic.
Manteniment preventiu, predictiu i correctiu dels sistemes microelectrònics.
13. Equips de diagnosi per a sistemes mecànics, elèctrics, electrònics:
tipus i aplicacions. Descripció dels equips, certificació.
14. Muntatge mecànic: procediments, operacions de muntatge (corrioles,
rodaments, guies, elements de màquines). Ajustaments i reglatges. Normes.
Equips i eines utilitzats en el muntatge. Lubricació manual automàtica en elements de màquines.
15. Muntatge elèctric: procediments, operacions de muntatge (armaris
elèctrics, motors, elements de comandament, cablejat, etc.). Ajustaments i
reglatges. Normes. Equips i eines utilitzats en el muntatge.
16. Seguretat: normes de seguretat i salut laboral. Prevenció de riscos.
17. Xarxes informàtiques: El model OSI. Transport i protocol TCP/IP.
Xarxes LAN, WAN, WiFi. Instal·lació, configuració i manteniment de maquinari i programari de xarxa.
18. Seguretat en instal·lacions de telecomunicació i informàtica. Gestió
segura de xarxes: Sistemes firewall, DMZ, ‘enrutament’ i VLAN.
19. Gestió i manteniment de bases de dades: consultes SQL,models entitat–relació, còpies de seguretat, compactació de bases de dades.
20. Ús d’eines ofimàtiques: Word, Excel, Access, Outlook.
21. Sistemes operatius Windows, ús i manteniment: configuració de xarxes, gestió de comptes d’usuari, gestió de documents, carpetes i fitxers, configuració de dispositius externs, instal·lació i desinstal·lació de programari.
SFM015- OPERADOR/A TÈCNIC/A EN TELEMÀTICA (Enginyeria
Tècnica en Informàtica, Telemàtica,Telecomunicacions o similar)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures
fonamentals.
2. Les Corts Generals: Composició i funcions.
3. El Govern. Funcions i potestats. Composició del Govern. El president,
els ministres. El Consell de Ministres.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis
generals. Competències de la CAIB. El Parlament de les Illes Balears, composició i funcions. L’elaboració de les lleis. El control de l’acció de govern.
5. L’estructura de l’Administració de la comunitat: les conselleries, les
direccions generals i les secretaries generals.
6. L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La relació jurídica administrativa. Els drets públics subjectius. La persona administrada. Classes. Capacitat
dels administrats i causes modificatives. La participació en les administracions
públiques.
7. El procediment administratiu. L’acte administratiu. La responsabilitat
de l’Administració.
8. Llei 30/2007 de contractes del sector públic. Llei 31/2007 de sectors
especials o exclosos. Els contractes d’obres, els contractes de consultoria i assistència, els contractes de serveis i els de treballs específics no habituals.
Característiques especials del contracte d’obres.
9. Classificació del contractista. Formes d’adjudicació. La revisió de
preus i altres alteracions contractuals. Incompliment de contractes administratius.
10. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs
de revisió.
11. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Novetats més rellevants. El personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
12. El decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
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Part especifica
13. Tipus d’ordinadors: grans ordinadors, miniordinadors, estacions de
treball i ordinadors personals.
14. L’organització bàsica dels ordinadors. Tipus d’organitzacions. Unitat
lògica i aritmètica, memòria interna, sistema entrada/sortida, unitat de control i
transferència d’informació. Dispositius d’emmagatzematge massiu. Nous dispositius.
15. Dispositius d’emmagatzematge de la informació. Gestió en disc.
Fitxers. Organització de dades i tècniques d’accés.
16. Model d’arquitectura d’ordinadors en una entitat d’organització complexa.
17. Principals sistemes operatius per a servidors de xarxa (Windows,
Netware i Linux) MidRange (Windows, Linux i Unix) i Host (OS/390), descripció i comparativa bàsica; regles de disseny de sistemes; processos d’instal·lacions i administració.
18. Llenguatges de programació: definició, tipus, descripció, diferències
fonamentals i àmbits d’aplicació. Tendències.
19. Servidors d’aplicacions. Principals subsistemes, processos i protocols
de comunicació. Desenvolupament pràctic d’implementació.
20. Xarxes d’àrea local i xarxes d’àrea estesa. Conceptes. Utilització i
deferències bàsiques. Protocols de xarxa IPX, IP. Tipus de numeració. Entorns
de xarxa commutats. Equips de comunicacions de xarxa. Commutadors i encaminadors.
21. La tecnologia ‘sense fil’, problemàtica de la seguretat. Aplicacions
d’interès per als ciutadans.
22. Serveis d’autentificació electrònica. El rol dels certificats digitals.
Localització de les claus públiques. Servei de directori X500. Marc d’autentificació X509.
23. Mesures de seguretat: físiques (tècniques d’identificació i autentificació, control d’accessos, control de fluxos de dades (no-repudi, notarització,
auditoria), organitzatives i legals. Politiques i plans de seguretat. Aplicació pràctica a l’Administració pública. Aplicació pràctica a la seguretat i protecció de
xarxes de comunicacions.
24. Còpies de seguretat, dispositius, tipus i politiques de còpies.
25. Sistemes de gestió de bases de dades. Definició i models de gestió de
bases de dades. Bases de dades distribuïdes i replicades. Base de dades documentals. Evolució dels models.
26. Gestió de projectes. Conceptes bàsics. Cicle de vida. Factors clau de
l’èxit. La gestió per projectes com a model organitzatiu. Aprovació i definició
del projecte. Etapes. Anàlisi de riscs. Preparació de la proposta.
27. L’Administració electrònica. Tràmits electrònics. Evolució i maduresa dels serveis de tramitació electrònica. Principals projectes innovadors.
28. La legislació de protecció de dades de caràcter personal. Les dades de
caràcter personal, el dret a la intimitat. Les lleis de protecció de dades.
29. La xarxa Internet, serveis de correu electrònic,WWW, FTP,Telnet,
Protocols, HTTP, HTTPS, SSL, WAP.
30. Navegadors web. Evolució. Dominis a Internet. L’ICANN.
SFM016-TÈCNIC/A EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS
(Enginyeria en Telecomunicacions)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures
fonamentals.
2. Les Corts Generals: Composició i funcions.
3. El Govern. Funcions i potestats. Composició del Govern. El president,
els ministres. El Consell de Ministres.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis
generals. Competències de la CAIB. El Parlament de les Illes Balears, composició i funcions. L’elaboració de les lleis. El control de l’acció de govern.
5. L’estructura de l’Administració de la Comunitat: les conselleries, les
direccions generals i les secretaries generals.
6. L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La relació jurídica administrativa. Els drets públics subjectius. La persona administrada. Classes. Capacitat
dels administrats i causes modificatives. La participació en les administracions
públiques.
7. El procediment administratiu. L’acte administratiu. La responsabilitat
de l’Administració.
8. Llei 30/2007 de contractes del sector públic. Llei 31/2007 de sectors
especials o exclosos. Els contractes d’obres, els contractes de consultoria i assistència, els contractes de serveis i els de treballs específics no habituals.
Característiques especials del contracte d’obres.
9. Classificació del contractista. Formes d’adjudicació. La revisió de
preus i altres alteracions contractuals. Incompliment de contractes administratius.
10. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs
de revisió.
11. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Novetats més rellevants. El personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
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12. El decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
Part especifica

13. Organització bàsica dels ordinadors. Tipus d’organitzacions. Unitat
lògica i aritmètica, memòria interna, sistemes d’entrada/sortida, unitat de control i transferència d’informació (busos). Dispositius d’emmagatzemament massiu.
14. Fitxers i Sistemes de fitxers. Organització de dades tècniques d’accés.
Expansibilitat, volatilitat, seguretat i fiabilitat. Sistemes de fitxers NTFS, FAT,
EXT2, NFS.
15. Gestió de projectes. Conceptes bàsics. Cicle de vida. Factors clau de
l’èxit d’un projecte. La gestió de projectes com a model organitzatiu. Eines de
gestió de projectes, privatives i de programari lliure.
16. Paradigmes del desenvolupament del programari. Model lineal
seqüencial (cicle de vida clàssic). Model de prototipatge. Model evolutiu. Model
en espiral.
17. Anàlisi i disseny de programaris. Metodologies: estructurada i orientada a l’objecte.
18. El llenguatge unificat de modelat (UML).
19. Paradigma de desenvolupament RUP.
20. Models de gestió de la qualitat: les normes. Els models de qualitat
ISO. Les normes ISO 9000.
21. Model d’excel·lència de la EFQM
22. El software lliure. Història i evolució. Avantatges i inconvenients respecte del programari privatiu. Model de negoci. Implementació en l’administració pública. Llicències GPL, MPL i BSD.
23. Transmissió analògica. Transmissió en banda base, modulacions lineals i angulars. Multiplexació en freqüència.
24. Transmissió digital, en banda base i modulada. Codificació de línia,
interferència entre símbols, canals sorollosos. Tipus de modulació.
25. Fonts d’informació. Fonts sonores, resposta humana a l’oïda. Fonts
lluminoses, resposta humana a la vista. Intel·ligibilitat i nitidesa.
26. Procés general de digitalització. Codificació digital de senyals analògics, àudio i vídeo. Sistemes de compressió àudio i vídeo.
27. Gestió, operació i manteniment de sistemes de telecomunicació.
Models de gestió i operació. Manteniment centralitzat.
28. Sistemes de transmissió. Definicions bàsiques, pertorbacions (distorsió, intermodulació, diafonia, soroll).
29. Mitjans de transmissió per ràdio. Línies (metàl·liques, fibres òptiques,
ràdio). Unitats de mesura.
30. Mitjans de transmissió per línia. Línies de transmissió: paràmetres,
característiques i tipus de cables. Estabilitat i Ecos.
31. Xarxes telemàtiques. Conceptes generals. Senyalitzacions i sincronismes, alfabets internacionals.
32. Equips de transmissió telemàtics. Equips terminals, codificadors i descodificadors, interfícies.
33. Tècniques de commutació. Commutació espacial i temporal, anàlisis
comparativa, commutació integrada.
34. Serveis i sistemes de radiocomunicacions. Gestió de freqüències.
Paràmetres i característiques d’una radiocomunicació.
35. Característiques dels sistemes radioelèctrics. Propagació per ona de
superfícies, ionosfèrica i de troposfera. Influències climatològiques i de l’atmosfera.
36.Predicció de propagació. Models de propagació. Ones de superfícies i
troposfèriques, mapes digitals de terreny, atenuació i fàding.
37. Radiocomunicacions per satèl·lit. Geometria dels enllaços, recurs
òrbita-espectre, tècniques multiaccés. Òrbita geostacionària.
38. Radiocomunicacions mòbils. Bandes de freqüències i canals, configuració mòbil, senyalització. Descripció dels sistemes GSM i UMTS.
39. Xarxes de telecomunicacions. Atributs, tipologies i estructures jeràrquiques. Plans d’encaminament, de numeració i de senyalització. Planificació
de xarxes. Optimització de xarxes.
40. Sistemes de transmissió. Estructura, classificació i tipus, planificació
de la transmissió.
41. sistemes de transmissió digitals, MDT/MIC. Sistemes MIC (PCM).
Codificadors/descodificadors, multiplexatge, regeneradors.
42. Sistemes per fibres òptiques. Paràmetres físics i de transmissió de les
fibres. Multiplexació per longitud d’ona. Làsers. Filtres òptics.
43. Radioenllaços terrestres del servei fix. Plans de freqüència, paràmetres
bàsics, protecció, redundància, diversitat. Paràmetres senyal/soroll, interferència entre símbols.
44. Sistemes de comunicacions mòbils. Sistemes de radiotelefonia pública. Característiques diferencials dels sistemes terrestre, marítim i aeronàutic.
45. Sistemes radiocomunicacions mòbils privades per a flotes (trunking).
Trunking digital. Tendències. Serveis per emergències.
46 .Sistemes de commutació. Estructura bàsica d’una central de commu-
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tació. Funcions. Commutació de circuits i de paquets. Sistemes de commutació
espacial i temporal.
47. Sistemes de transmissió de dades. Senyals de dades, mòdems, xarxes
de dades, commutació i multiplexació de dades. Xarxes integrades.
48. Sistemes de telecomunicació per satèl·lit. Tècniques de modulació i
accés múltiple. 49. Subsistemes de comunicacions del satèl·lit i de l’estació
terrestre. Sistemes VSAT.
50. Sistemes de geoposicionament per satèl·lit. GPS. Sistemes de geoposicionament diferencial. Altres sistemes de geoposicionament.
51. Infraestructures de telecomunicació a l’interior d’edificis. Fonaments
tècnics. Regulació.
52. El projecte de telecomunicacions. Parts constitutives: memòria, plec
de condicions i pressupost. Regulacions dels projectes, competència per a la signatura i visat. Control de qualitat.
53. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Característiques generals.
54. El Reglament electrotècnic per a baixa tensió: instal·lacions en locals
de pública concurrència.
55. Automatització industrial, sensors i actuadors, l’autòmat programable,
tècniques de disseny d’automatismes.
56.LAN, MAN WAN.
57.Ethernet, FastEtherner.GigabitEthernet, 802.11(abg),WIMAX.Capa de
control d’acces al medi. Equips de commutació.
58. VLAN. Disseny i gestió. Protocol GARP. Xarxes de Comunicació
Nivell 3 i 4. 59.Protocol ARP i DHCP.
60.-Protocol IPv4.ICMP. Adreçament IP. Multicast. Equipament de routing.
61. Protocol IPv6.Millores aportades.
62. Protocol TCP i UDP.
63. Protocols d’encaminament dinàmic. RIP i OSPF .Protocols d’aplicació. Serveis de xarxes.
64.DNS,SSH.
65.HTTP,FTP i SMTP.
66.SSL.
67.Aplicacions distribuïdes. Correu electrònic, serveis d’informació, aplicacions multimèdia, veu sobre IP, seguretat, gestió de xarxa.
68.Protocols relacionats amb la transmissió de vídeo i veu sobre IP,SIP,
H323, Codecs MP3 i MP4.
69.Mecanismes de seguiment continu de l’activitat de xarxa per identificar possibles problemes de seguretat: Sniffer. IDS. Software de control d’integritat (Tripwire).Control de contingut :Filtrat i processament a nivell de protocol. HTTP/SMTP.
70.Seguretat i protecció en xarxes de comunicacions: problemes típics de
seguretat en internet: intrusions, accessos no autoritzats a servidors, recepció de
software, confidencialitat, no prestació de servei.
71.Sistemes de tallafocs. Tipus. Arquitectures DMZ.
72.Xarxes Privades Virtuals (VPN). Disseny i implementació. Tipus.
Protocols que hi intervenen.L’Administració Electrònica: Evolució, fases i
maduració de les administracions en la presencia a Internet. La llei 11/2007.
73. Automatització de circuits administratius. Workflow.
74. Facturació electrònica. Entorn Legal. Implementació.
75. La legislació de protecció de dades de caràcter personal. Les dades de
caràcter personal, el dret a la intimitat.
76. Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
LSSI.
SFM017-TÈCNIC/A EN MATERIAL MÒBIL (Enginyeria Tècnica
Industrial)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures
fonamentals.
2. Les Corts Generals: Composició i funcions.
3. El Govern. Funcions i potestats. Composició del Govern. El president,
els ministres. El Consell de Ministres.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis
generals. Competències de la CAIB. El Parlament de les Illes Balears, composició i funcions. L’elaboració de les lleis. El control de l’acció de govern.
5. L’estructura de l’Administració de la Comunitat: les conselleries, les
direccions generals i les secretaries generals.
6. L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La relació jurídica administrativa. Els drets públics subjectius. La persona administrada. Classes. Capacitat
dels administrats i causes modificatives. La participació en les administracions
públiques.
7. El procediment administratiu. L’acte administratiu. La responsabilitat
de l’Administració.
8. Llei 30/2007 de contractes del sector públic. Llei 31/2007 de sectors
especials o exclosos. Els contractes d’obres, els contractes de consultoria i assistència, els contractes de serveis i els de treballs específics no habituals.
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Característiques especials del contracte d’obres.
9. Classificació del contractista. Formes d’adjudicació. La revisió de
preus i altres alteracions contractuals. Incompliment de contractes administratius.
10. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs
de revisió.
11. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Novetats més rellevants. El personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Part especifica
12. Seguretat i salut: legislació vigent. Disposicions específiques de seguretat i salut en feines a tallers ferroviaris. Pla de seguretat i salut.
13. Normativa d’accessibilitat: legislació nacional i autonòmica aplicable
a vehicles ferroviaris de transport.
14. Legislació relativa a l’impacte ambiental i residus: directives comunitàries i legislació nacional i autonòmica.
15. Legislació relativa a l’equipament embarcat: equipament elèctric,
pneumàtic, equips a pressió. Normativa i inspeccions periòdiques.
16. Legislació relativa a les instal·lacions en tallers: instal·lacions elèctriques, aparells a pressió, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions de climatització. Legislació de residus i d’impacte ambiental. Protecció contra incendis.
17. Llei del sector ferroviari. Reglament del sector ferroviari. Directives
europees i legislació nacional. Homologació de vehicles ferroviaris i tallers
dedicats al manteniment de vehicles ferroviaris.
18.Legislació del sector elèctric: contractació.
19. Infraestructura, superestructura. Elements fonamentals: via sobre
balast, via en placa.
20. Sistemes de senyalització: FAP, ATP, ATO, ERTMS.
21. Energia. Subestacions. Càlcul i dimensionament. Distribució d’energia de tracció/electrificació. Catenària. Catenària rígida. Tercer carril. Altres sistemes de captació. Distribució d’energia en mitjana tensió.
22. Centres de control de trànsit centralitzat.
23. Estructura de caixa: característiques i materials, bogis i dinàmica
ferroviària. Suspensió primària i secundària. Enganxalls, eixos i caixes de greix,
timoneria de fre, sorreres i equips antibloqueig. Subministrament d’aire comprimit.
24. Tracció i fre elèctric i dièsel: circuits de tracció i regeneració mitjançant IGBT. Circuit d’alta i mitjana tensió. Motor dièsel, el cicle dièsel real, combustibles, rendiments.
25. Informàtica embarcada, control i comunicacions: protocols TCN i
MVB. Videovigilància, sistemes d’informació al viatger, comunicacions, sistemes de diagnosi i control, registrador d’esdeveniments. Ràdio tren–terra.
26. Confort: climatització, sistemes d’accés i portes, enllumenat, requisits
d’accessibilitat.
27. Sistemes de gestió de qualitat i medi ambient: ISO 9001:2000,
14001:2004, model EFQM. Normes UNE de qualitat de servei en el transport.
28. Gestió de manteniment ferroviari: disponibilitat, fiabilitat, MKBF,
MKBR, MTTR. Sistemes informàtics de gestió de manteniment.
29. Plans de manteniment de material mòbil: visites periòdiques, inspeccions reglamentàries, plans de manteniment preventiu, predictiu, RCM, LCC.
30. Tallers de material mòbil: equipament i instal·lacions necessàries.
31. Material mòbil. Bogi motor i components. Motors de tracció. Bogi
remolc. Cinemàtica bogi–via. Càlcul d’eixos de ferrocarrils. Bogi de tramvies.
Desenvolupament i nous projectes sobre bogi.
32. Acoblaments o enganxalls. Acoblaments automàtics. Acoblament
semipermanent.
33. Tracció elèctrica ferroviària. Tècnica de tracció reostàtica.
Optimització dels circuits de potència reostàtics. Tècnica ‘chopper’. Tècnica trifàsica. Cofres d’electrònica i aparellatge.
34. Caixes. Estructura. Caixes modulars de tramvies. Equip pneumàtic.
Equips elèctrics. Pantògraf. Bateries. Portes i interiorisme. Equips de climatització. Sistemes monobiga.
35. Manteniment ferroviari. Manteniment de material mòbil.
Manteniment d’infraestructures i instal·lacions. Instal·lacions per a manteniment. El material mòbil auxiliar.
36. Reglament de circulació i reglament de senyals. Consignes A, B i C.
SFM018-TÈCNIC/A EN INSTAL·LACIONS (Enginyeria Superior
Industrial)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures
fonamentals.
2. Les Corts Generals: Composició i funcions.
3. El Govern. Funcions i potestats. Composició del Govern. El president,
els ministres. El Consell de Ministres.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis
generals. Competències de la CAIB. El Parlament de les Illes Balears, compo-
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sició i funcions. L’elaboració de les lleis. El control de l’acció de govern.
5. L’estructura de l’Administració de la Comunitat: les conselleries, les
direccions generals i les secretaries generals.
6. L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La relació jurídica administrativa. Els drets públics subjectius. La persona administrada. Classes. Capacitat
dels administrats i causes modificatives. La participació en les administracions
públiques.
7. El procediment administratiu. L’acte administratiu. La responsabilitat
de l’administració.
8. Llei 30/2007 de contractes del sector públic. Llei 31/2007 de sectors
especials o exclosos. Els contractes d’obres, els contractes de consultoria i assistència, els contractes de serveis i els de treballs específics no habituals.
Característiques especials del contracte d’obres.
9. Classificació del contractista. Formes d’adjudicació. La revisió de
preus i altres alteracions contractuals. Incompliment de contractes administratius.
10. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs
de revisió.
11. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Novetats més rellevants. El personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Part especifica.
12. Seguretat i salut. Legislació vigent. Disposicions específiques de
seguretat i salut durant les fases de projecte i execució de les obres. Estudi de
seguretat i salut. Pla de seguretat i salut. El coordinador en matèria de seguretat
i salut. Competències i responsabilitats.
13. Les funcions directives. La direcció i la planificació. La direcció i la
planificació a les organitzacions. Característiques especials de les tasques de
direcció i planificació a l’Administració. El control públic de la gestió.
14. La planificació de les inversions públiques. Anàlisi de projectes d’inversió. Tècniques aplicables a l’avaluació econòmica de projectes: anàlisi
cost–benefici i cost–eficàcia. Anàlisi multicriteri i multiservei. Indicadors de
projectes d’obres i serveis públics. Factor multiplicador de les inversions.
15. Infraestructura, superestructura. Elements fonamentals: via sobre
balast, via en placa.
16. Sistemes de senyalització: FAP, ATP, ATO, ERTMS.
17. Energia. Subestacions. Càlcul i dimensionament. Distribució d’energia de tracció/electrificació. Catenària. Catenària rígida. Tercer carril. Altres sistemes de captació. Distribució d’energia en mitjana tensió.
18. Centres de control de trànsit centralitzat.
19. Estructura de caixa: característiques i materials, bogis i dinàmica
ferroviària. Suspensió primària i secundària. Enganxalls, eixos i caixes de greix,
timoneria de fre, sorreres i equips antibloqueig. Subministrament d’aire comprimit.
20. Tracció i fre elèctric i dièsel: circuits de tracció i regeneració mitjançant IGBT. Circuit d’alta i mitjana tensió. Motor dièsel, el cicle dièsel real, combustibles, rendiments.
21. Informàtica embarcada, control i comunicacions: protocols TCN i
MVB. Videovigilància, sistemes d’informació al viatger, comunicacions, sistemes de diagnosi i control, registrador d’esdeveniments. Ràdio tren–terra.
22. Confort: climatització, sistemes d’accés i portes, enllumenat, requisits
d’accessibilitat.
23. Sistemes de gestió de qualitat i medi ambient: ISO 9001:2000,
14001:2004, model EFQM. Normes UNE de qualitat de servei en el transport.
24. Gestió de manteniment ferroviari: disponibilitat, fiabilitat, MKBF,
MKBR, MTTR. Sistemes informàtics de gestió de manteniment.
25. Plans de manteniment de material mòbil: visites periòdiques, inspeccions reglamentàries, plans de manteniment preventiu, predictiu, RCM, LCC.
26. Tallers de material mòbil: equipament i instal·lacions necessàries.
27. Reglament de circulació i reglament de senyals. Consignes a, B i C.
SFM019-TÈCNIC/A EN INFRAESTRUCTURES (Enginyeria de
Camins, Canals i Ports)
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures
fonamentals.
2. Les Corts Generals: Composició i funcions.
3. El Govern. Funcions i potestats. Composició del Govern. El president,
els ministres. El Consell de Ministres.
4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis
generals. Competències de la CAIB. El Parlament de les Illes Balears, composició i funcions. L’elaboració de les lleis. El control de l’acció de govern.
5. L’estructura de l’Administració de la Comunitat: les conselleries, les
direccions generals i les secretaries generals.
6. L’ordenament jurídic administratiu: fonts. La relació jurídica administrativa. Els drets públics subjectius. La persona administrada. Classes. Capacitat
dels administrats i causes modificatives. La participació en les administracions
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públiques.
7. El procediment administratiu. L’acte administratiu. La responsabilitat
de l’administració.
8. Llei 30/2007 de contractes del sector públic. Llei 31/2007 de sectors
especials o exclosos. Els contractes d’obres, els contractes de consultoria i assistència, els contractes de serveis i els de treballs específics no habituals.
Característiques especials del contracte d’obres.
9. Classificació del contractista. Formes d’adjudicació. La revisió de
preus i altres alteracions contractuals. Incompliment de contractes administratius.
10. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs
de revisió.
11. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. Novetats més rellevants. El personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Part especifica
12. Llei del sòl: marc legal. Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre la propietat
del sòl i valoracions. Règim urbanístic de la propietat del sòl. El planejament
urbanístic i figures de desenvolupament. Classes de plans: territorial, municipal,
sectorial.
13. Les propietats administratives. El domini públic. Els béns comunals.
Legislació i reglamentació.
14. Seguretat i salut. Legislació vigent. Disposicions específiques de
seguretat i salut durant les fases de projecte i execució de les obres. Estudi de
seguretat i salut. Pla de seguretat i salut. El coordinador en matèria de seguretat
i salut. Competències i responsabilitats.
15. Legislació relativa a l’avaluació d’impacte ambiental. Directives
comunitàries i legislació nacional. Òrgan administratiu de medi ambient.
Conceptes tècnics.
16. Normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Implantació i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental. La
Comissió Balear de Medi Ambient.
17.L’avaluació d’impacte ambiental. Tipus d’estudis. Prevenció i correcció d’impactes.
18. Obtenció de cartografia que s’ha d’usar en projectes de les obres lineals. Topografia i cartografia. Replanteig. Aplicació de les noves tècniques cartogràfiques. Sistemes de posicionament global GPS.
19. Estudis geològics en projectes d’obres lineals. Reconeixements geològics. Préstecs, jaciment i pedreres. Estudis sísmics. Accions i càlcul.
Normativa, regles de disseny i prescripcions constructives. Estudis climatològics i hidrològics. Dades climatològiques generals. Dades pluviomètriques.
Càlcul de precipitacions i intensitats de pluja. Estudis de conques. Càlculs
hidrològics.
20.Estudis geotècnics en les obres lineals. Consideracions geològiques i
geotècniques per als projectes de ferrocarrils. Caracterització geotècnica de
materials. Planificació i control d’investigacions geotècniques. Tècniques d’investigació del terreny. Caracterització geomecànica de massissos rocosos.
21. Estudi geotècnic de fonamentacions. Etapes de treball. Objectius.
Interpretació de resultats. Problemàtiques especials en terrenys tous. Tècniques
de tractament i millora del terreny. Caracterització i estabilitat de talussos.
22. Infraestructures de ferrocarrils. Normativa vigent.
23. Traçat de ferrocarrils. Característiques específiques d’infraestructura,
traçat. Geometria de la via, peralts i seccions. Línies convencionals i d’alta velocitat. La plataforma i les estructures d’assentament. Accions i efectes dinàmics.
Estacions.
24. Secció transversal. Secció transversal en planta recta. Elements i
dimensions. Funcions de cada element. Talussos, cunetes i altres elements.
Altura lliure. Secció transversal en planta corba. Sobreample. Pendents transversals.
25. Drenatge superficial. Estudis hidràulics. Obres de desguàs. Normativa
aplicable. Drenatge subterrani. Geotèxtils: funcions, aplicacions, característiques i disposicions constructives.
26. Moviments de terra. Classificació i característiques dels sòls.
Compactació. Construcció d’esplanacions. Construcció de terraplens i pedraplens. Capacitat suport de l’esplanada. Normes i especificacions. Construcció
d’obres de drenatge superficial i subterrani.
27. Obres de pas. Reconeixements. Emplaçaments. Ponts. Viaductes.
Elecció i selecció. Normes aplicables al projecte. Contingut dels projectes.
Mètodes d’auscultació. Evolució i tendències. Obres normalitzades.
Construcció i explotació.
28. Assajos de materials. Condicions generals. Assajos de ciments, formigons i acers. Normalització. Control de qualitat. Anàlisi i característiques de sòls
i roques. Presa de mostres. Treballs de camp. Assajos de laboratori.
29. Assajos d’estructures de model reduït. Assajos elàstics en ruptures i
geomecànics. Tècniques de realització. Mesura de tensions i deformacions.
Anàlisi i resultats. Auscultació d’estructures. Tècniques d’auscultació i control.
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Assajos estàtics i dinàmics. Proves de ponts.
30. La via. Tipologia i materials. Aparells de via. Carril sense juntes.
Muntatge de via: condicionants i maquinària. Especificacions i control de qualitat dels materials i de la via. Auscultació de la via en servei. Operacions de
manteniment i renovació.
31. El transport ferroviari urbà. Diferències entre ferrocarrils metropolitans i altres explotacions ferroviàries.
32. L’empresa de transport metropolità. El transport ferroviari urbà.
Polítiques d’inversió i tarifes. Criteris generals d’explotació en tramvies, metros
lleugers i pesats. Cost i ingressos de les empreses de transport metropolità.
Velocitats i intervals. Control centralitzat i descentralitzat. Ràtios de control i
qualitat i relació d’administracions.
33. Planificació i projecte d’una nova línia de ferrocarril metropolità
pesat. Traçat de les noves línies. Disseny de les estacions. Projecte dels túnels.
Túnel simple o doble. Interconnexió de línies. Intercanviadors entre línies de
metro o ferrocarril.
34. Construcció de túnels i estacions. Mètodes constructius de túnels.
Problemes d’estabilitat dels túnels ferroviaris. Mètodes constructius de túnels.
Mètodes constructius en estacions.
35. La superestructura dels ferrocarrils metropolitans. La via com a
estructura. El balast. La travessa. La via en placa. Subjeccions. Aparells de via.
La via en sistemes tramviaris.
36.Instal·lacions fixes: energia. Subestacions. Càlcul i dimensionament de
subestacions. Telecomandament de subestacions. Proteccions i interruptors.
Criteris sobre les tensions d’alimentació de tracció. Sistemes d’emmagatzematge d’energia.
37. Distribució d’energia de tracció/electrificació. Catenària. Catenària
rígida. Tercer carril. Altres sistemes moderns de captació. Distribució d’energia
en mitjana tensió.
38. Instal·lacions fixes: senyalització. Senyalització ferroviària.
Senyalització convencional. Sistemes de protecció automàtica (ATP). Sistemes
d’ATP interoperables (ERTMS). Sistemes de conducció automàtica (ATO).
Sistemes totalment autoritzats ‘Driverless’. Centres de control de trànsit (CTC).
Sistema de senyalització tramviària en viaris compartits.
39. Sistemes auxiliars diversos i telecomunicació. Telefonia.
Radiocomunicacions. Megafonia. Televisió. Mitjans de transmissió.
40. Instal·lacions fixes d’estacions. Escales mecàniques. Passadissos
rodants i rampes mecàniques. Ascensors. Sistema de venda de bitllets i control
d’accessos. Portes automàtiques d’andana.
41.Instal·lacions fixes de línia. Ventilació de línies. Bombament d’aigües
en línies. Detecció i protecció contra incendis. Enllumenat de túnels.
42. Reglament de circulació i reglament de senyals d’SFM. Consignes A,
B i C.
SFM020-TÈCNIC/A JURÍDIC/A
PART GENERAL
Dret Constitucional i Estatutari.
1.- La Constitució. Procediment d’elaboració. Classificació. Norma jurídica.
2.-Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. Eficàcia,
garantia i límits. La suspensió de drets.
3.-Les comunitats autònomes en la constitució de 1978. Els estatuts d’autonomia: naturalesa i contingut. La reforma de l’estatut.
4.-La distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. Concepte i enumeració de les competències exclusives, compartides, concurrents, de desenvolupament i d’execució. Els decrets de traspassos.
5.-El Tribunal Constitucional. La seva regulació a la constitució.
Competències i matèries. Els processos de declaració d’inconstitucionalitat.
Disposicions generals als recursos i qüestions d’inconstitucionalitat. Recursos
d’inconstitucionalitat. Qüestió d’inconstitucionalitat. Efectes de les sentències.
6.-Conflictes constitucionals entre òrgans de l’Estat. Conflictes positius i
negatius. Impugnació de disposicions i resolucions de les Comunitats
Autònomes.
7.-Les Corts Generals. Composició i estructura del Congrés dels Diputats
i el Senat. Funcions. Regulació Constitucional.
8.-El Govern. Composició. Funcions. El Govern i l’Administració
General de l’Estat.
9.-El poder judicial. La seva regulació constitucional.
10.-L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Estructura i característiques generals. La reforma de l’Estatut. Competències de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Organització de la comunitat.
11.-El Parlament de les Illes Balears. Composició. Estatut dels diputats.
Els grups parlamentaris. La Mesa, la Junta de Portaveus, les comissions, el Ple
i la Diputació Permanent. Funció política. Funció de control. Altres funcions.
Regulació a l’Estatut.
12.-El President del Govern de les Illes Balears: elecció,nomenament i
cessament; incompatibilitat i fur processal. Responsabilitat política davant el
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parlament.
13.-El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Competències. Règim de funcionament. Els consellers: nomenament, cessament, estatut personal i fur processal. Atribucions, Règim d’incompatibilitats.
14.-Els Consells Insulars. Naturalesa jurídica,composició i funcions.
Competències.
Dret Civil
15.-Concepte de dret. Classificacions del dret. Dret Privat:civil i mercantil.Fonts del dret.
16.-El subjecte de la relació jurídico-civil. Persones físiques i jurídiques.
Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Circumstàncies modificatives i extintives
de la capacitat d’obrar. El naixement i la mort segons el Dret Civil.
17.-La persona jurídica. Classificació general. Associacions i fundacions.
Estudi dels poders. Medis i eficàcia.
18.-L’objecte del dret: les coses. Concepte i classificació. Coses mobles i
immobles. Distinció entre finques rústiques i urbanes. Béns de domini públic i
de propietat privada.
19.-Les fonts del dret espanyol. Estudi general de la llei, el costum i els
principis generals del dret. La jerarquía normativa.
20.-La voluntat i les seves manifestacions. La capacitat negocial. El contracte de mandat. Concepte, classificació, contingut i extinció. Doctrina de la
representació.
21-.El negoci jurídic. Elements essencials, naturals i accidentals.
Classificació. Influència jurídica del temps:caducitat i prescripció.
22-.Els drets reals. Concepte i característiques. Classificació. Propietat i
domini. Contingut i limitacions al domini. Formes d’adquirir i perdre el domini. La protecció del dret de propietat.
23-.La possessió. Concepte, naturalesa jurídica i classificació. Adquisició
i pèrdua de la possessió. Efectes de la situación possessòria. La protecció possessòria.
24-. La comunitat de béns. Naturalesa jurídica. Concepte i característiques. Règim del condomini en el Codi Civil espanyol. La seva extinció.
25-.El dret d’usdefruit. Concepte i naturalesa jurídica. Constitució i extinció. Drets i obligacions.
26-.El dret de superfície. La seva consideració en la normativa urbanística i en el dret hipotecari. Drets de vol i sobreelevació.
27-.El dret de servitud. Concepte i classificació. Les servituds legals i predials. Les servituds voluntàries. Adquisició, modificació i extinció de les servituds.
28.-Els drets reals de garantia. Concepte i classificació general.
29.-L’obligació. Concepte i classificació. Els seus elements:subjecte,
objecte i vincle.
30.- Compliment de les obligacions. Efectes del seu incompliment.
31.-Rescabalament de danys i perjudicis. El principi de responsabilitat
patrimonial universal. L’acció revocatòria i l’acció subrogatòria. Materialització
normativa.
32.-Compliment i incompliment. Causes d’extinció de les obligacions. El
pagament. Compensació i novació de les obligacions. Solidaritat i mancomunitat.
33.-El contracte. Concepte i classificació. Elements del contracte, forma.
El seu desenvolupament: generació, perfeccionament i consumació.
34.-Ineficàcia contractual. Vicis dels contracte. Nul·litat I anul·labilitat.
Resolució i extinció dels contracte.
35.-El contracte de compravenda I. Concepte i naturalesa jurídica.
Obligacions del comprador i del venedor. El pacte de reserva de domini.
36.-El contracte de compravenda II. Classes de compravenda.
Consumació i perfeccionament. Els vicis i defectes de l’objecte de la compravenda. La permuta i les seves diferències amb la compravenda.
37.-El contracte d’arrendament de serveis i el contracte d’obra.Conceptes.
Consideracions al respecte dels drets, obligacions i responsabilitats delpromotor, contractista i tècnics de la construcció.
38.-El contracte de fiança. Concepte, elements,constitució i extinció. El
contracte de dipòsit.
Dret Mercantil
39.-Dret Mercantil. Concepte i fonts. El comerciant.
40.-La societat mercantil. Diferències amb la societat civil. Classificació.
41.-La societat anònima, constitució, modificació, escissió, fusió i extinció. Règim jurídic. Diferències amb la SRL.
42.-La societat de responsabilitat limitada. Constitució, modificació,
escissió, fusió i extinció. Règim jurídic. Diferències amb la SA.
Dret Laboral
43.-Principals disposicions reguladores del dret laboral.
44.-L’estatut dels treballadors i disposicions complementàries. Estudi adequat de l’aplicació de la norma a SFM.
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45.-L’Estatut de l’Empleat Públic. Estudi adequat de l’aplicació de la
norma a SFM.
46.-La jornada de feina. Hores ordinàries i extraordinàries.
47.-Jornada ordinària i jornades especials. El llibre de matrícula del personal. Les llicències i permisos. Concepte. Requisits. Peculiaritats.
48.-La jubilació del treballador. La mort del treballador. Les vacances. Les
excedències.
49.-Les modalitats de contractació laboral.
50.-La llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. El servei de prevenció de riscos laborals. El comitè de seguretat i salut laboral. Competències i funcionament. Infraccions i sancions.
51.-L’acomiadament laboral. Els recursos en matèria laboral. Règimen
disciplinari del personal de SFM. Procediment per a la seva exigència.
Normativa laboral d’SFM.
52.-El contracte de treball.
53.-Els convenis col·lectius (especial incidència de la seva aplicabilitat a
SFM). Els conflictes col·lectius. La vaga. La seva regulació. Tràmits. Contingut.
Límits. Exercici. La reglamentació de feina.
54.- Estudi del règimen laboral del personal d’SFM.
Hisenda Pública
55.-Elaboració, aprovació, modificació, execució i liquidació dels pressuposts de la comunitat autònoma.
56.-La intervenció general de l’Administració de la comunitat autònoma.
57.-La Tresoreria: fiances i dipòsits; avals.
58.-El control de l’activitat financera interna.
59.-Control d’ingressos i despeses.
60.-El control extern de l’activitat financera. La Sindicatura de comptes.
Part Especifica (temes 61 al 121).
Dret Administratiu
61.-Administració pública. El dret administratiu. Concepte i contingut.
Classes d’administració. Organització administrativa.
62.-L’Estat de les autonomies. Les Comunitats Autònomes, procediment
per a la seva constitució. Funcions i competències de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes. Normes estatals de delimitació de competències.
63.-L’organització política i d’administració de les Comunitats
Autònomes. Les potestats legislatives de les Comunitats Autònomes.
64.-Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
65.-Els òrgans administratius i el seu règim jurídic. Estructura orgànica.
66.-El Consell Consultiu de les Illes Balears. Principis, funcionament i
estructura.
67.-L’Administració local. Regulació constitucional. Organització local
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El municipi. Concepte, elements, organització i competències. La insularitat.
68.-L’Administració institucional. Estudi en profunditat. Els organismes
públics. Les entitats publiques empresarials.
69.-El sector públic en la CAIB.
70.-SFM. Naturalesa i règimen jurídic. Principis de actuació. Estudi en
profunditat.
71.-L’administrat: capacitat jurídica i d’obrar. Interès legítim i dret subjectiu. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració pública. La legitimació i la capacitat d’obrar.
72.-Les potestats administratives. La potestat discrecional, límits. La desviació de poder.
73.-L’acte administratiu I. Concepte i elements. La forma dels actes administratius. La motivació. La notificació. La publicació. Els actes expressos, presumptes i tàcits. Regulació positiva.
74.-L’acte Administratiu II. Classificació. Actes de tràmit ordinari i qualificat. Actes definitius. Actes que exhaureixen la via administrativa.
75.-Actes fermes. Actes favorables i sancionadors.
76.-Els vicis dels actes administratius. La nul·litat i l’anul·labilitat. La
irregularitat. Supòsits i conseqüències jurídiques.
77.-La revisió d’ofici. La convalidació. La conversió. La revocació. La
rectificació.
78.-L’executivitat dels actes administratius. L’execució forçosa.
79.-La via de fet.
80.-L’acte administratiu en particular. La llicència. L’autorització i la concessió. Naixement, modificació i extinció. La transmissió.
81.-La potestat sancionadora de l’Administració. Principis i estructura del
procediments sancionador. Normativa estatal i autonòmica.
82.-Estudi general de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
83.-Estudi general de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i de la restant normativa d’aplicació.
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84.-Els contractes de l’Administració. Distinció entre contractes privats i
administratius. Els actes separables.
85.-La capacitat i solvència. Les prohibicions per contractar.
86.-Els òrgans de contractació. Especialitats. Les garanties exigibles, règimen jurídic. Les actuacions preparatòries.
87.-Procediments i formes d’adjudicació. Els criteris de adjudicació.
88.-Execució, modificació i extinció dels contractes.
89.-La cessió i la subcontractació.
90.-Les tipologies contractuals. Estudi en profunditat.
91.-L’extinció contractual.Tràmits. Requisits.
La contractació administrativa V.
92.-La aplicabilitat de la normativa de contractació pública a SFM. Estudi
en profunditat.
93.-Àmbit d’aplicació de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. La normativa reguladora del règimen jurídic de la CAIB.
94.-L’abstenció i la recusació. Termes i terminis.
95.-La iniciació, ordenació i instrucció del procediment. La finalització
del procediment.
96.-Els recursos administratius I. Concepte, classificació. La reformatio in
peius. El recurs d’alçada. Concepte i terminis.
97.- El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió.
Concepte i terminis.
98.-La responsabilitat de les administracions públiques. Procediment
general. Procediment abreujat. Classes de responsabilitat.
99.-L’expropiació forçosa. Subjectes i objectes. El preu just. La reversió.
Procediments, en especial, el d’urgència.
100.-El domini públic. Concepte, naturalesa i classificació. Especial incidència a SFM en la seva activitat. Característiques. Afectació i desafectació.
101.-La utilització del domini. Limitacions a la propietat.
102.-La jurisdicció contenciosa-administrativa. Concepte, naturalesa,
extensió i límits. Òrgans d’aquest ordre jurisdiccional. L’execució de sentències.
103.-El recurs contenciós-administratiu. Les parts. Capacitat processal.
Legitimació. Representació i defensa. Actes objecte d’impugnació.
104.-El procediment general del recurs contenciós-administratiu.
Requisits, iniciació i tramitació.
105.-El patrimoni de la comunitat autònoma. Legislació autonómica sobre
patrimoni. Règim jurídic. Classes de béns. Béns patrimonials i demanials.
Prerrogatives. Ús i disposició. Aplicabilitat de la normativa de Patrimoni a SFM.
Dret urbanístic
106.-Els plans urbanìstics. Classes, naturalesa, tramitació i efectes.
Especial incidència dels plans supramunicipals. Previssió i desenvolupament de
les infraestructures ferroviàries.
107.-Entrada en vigor del planejament. Vigència, efectes de l’aprovació
del planejament d’ordenació: executivitat, declaració d’utilitat pública, publicitat i obligatorietat. Usos i obres provisionals. Edificis fora d’ordenació. Revisió
i modificació del planejament. Suspensió del planejament
108.- La gestió urbanística: l’execució del planejament. Execució directa
i execució sistemàtica. Instruments de equidistribució de beneficis i càrregues
en l’execució del planejament. Àrees de repartiment i aprofitament tipus. Els
polígons com unitats d’execució. La delimitació de les unitats de actuació.
109.- La reparcel.lació. Transferències de aprofitament urbanìstic.
110.- Sistemes d’execució públics i privats. Elecció del sistema d’actuació. Regles generals aplicables en polígons amb excés o defecte d’aprofitament.
Preexistència de béns de domini en ús públic en els polígons. Despeses d’urbanització
111.-El sistema d’expropiació. Determinacions generals i formes de gestió. El preu just. El procediment de taxació conjunta. El procediment d’expropiació individual. L’alliberament d’expropiacions.
112.-Tècniques d’obtenció de terrenys per a sistemes generals i dotacions
locals. Supòsits d’aplicació de l’expropiació forçosa i l’ocupació directa.
L’expropiació per incompliment de la funció social de la propietat en l’àmbit de
d’urbanisme
113.-El deure manteniment i conservació d’edificis i immobles. Les
ordres d’execució. La declaració de ruïna: supòsits i procediment.
114.-La reposició de la legalitat urbanística: procediment. La potestat sancionadora urbanística: infraccions, sancions i procediment. La prescripció de les
infraccions urbanístiques i de l’acció per a exigir la reposició de la legalitat
urbanística. Els delictes urbanístics i contra l’ordenació del territori.
115.-Règim del sol. Anàlisi de les situacions bàsiques del sol. Efectes y
alcance.
116.-Inscripcions registral dels actes de naturalesa urbanística al RD
2/2008, de 20 de juny.
El Sector Ferroviari
117.-La infraestructura ferroviària.
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118.-La planificació, projecte i construcció de infraestructures ferroviàries.
119.-La incidència de les infraestructures ferroviàries sobre el planejament urbanístic. El control municipal.
120.- Limitacions a la propietat derivades de les servituds ferroviàries.
121.-Infraestrucutures ferroviàries de titularitat privada.
SFM021-TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA
1. La Constitució espanyola de 1978: concepte i característiques.
Estructura i contingut. Els principis constitucionals fonamentals. Els valors
superiors de l’ordenament jurídic de la Constitució.
2. Els drets i deures fonamentals en la Constitució espanyola de 1978. Els
drets fonamentals: naturalesa jurídica, fonament i funcions. La regulació positiva: concepte i classificació; sistemes de protecció o garantía i suspensió. Els
deures fonamentals: classes. La regulació positiva.
3. L’Estat de les autonomies o clàusula d’estat autonòmic: principis de
l’Estat de les autonomies. El procediment per constituir-les. Els estatuts d’autonomia: concepte, naturalesa jurídica i contingut.
4. L’Estat de les autonomies o clàusules: l’organització institucional autonòmica. Les competències de les comunitats autònomes: concepte i sistemes de
distribució de competències a la Constitució espanyola de 1978: característiques
i criteris de distribució. Les potestats legislatives de les comunitats autònomes.
5. Les empreses públiques. Concepte, classificació i capacitat.
6. Decret de creació d’SFM i modificacions posteriors.
Part especifica.
7. La legislació de contractes del sector públic i la normativa de contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: àmbit d’aplicació i contingut
bàsic. Classes de contractes de les administracions públiques. Elements dels
contractes administratius. La forma dels contractes administratius: el procediment administratiu de contractació i les seves fases. L’adjudicació del contracte
i formes d’elecció del contractista. Comunicació, formalització i publicació. Els
actes separables. La invalidesa dels contractes: causes.
8. El contingut dels contractes administratius: drets i deures de les parts.
Les garanties dels compliment contractual. Les prerrogatives de l’Administració
i les garanties del contractista. L’extinció dels contractes administratius: compliment i resolució. L’execució en sentit impropi: la cessió del contracte i la subcontractació.
9. Formes de l’acció administrativa. El foment: especial referència a la
subvenció. La policia. L’activitat administrativa de servei públic. Formes de
gestió dels serveis públics. 10. La gestió directa. Modalitats de gestió indirecta.
La concessió: concepte, classes i modalitats d’extinció de la concessiu.
11. Règim jurídic de les subvencions aplicable a la CAIB. Bases reguladores i convocatòria. Procediment de concessió. Obligacions dels beneficiaris.
Justificació de les subvencions. El reconeixement de l’obligació i el pagament
de les subvencions: Reintegrament i control. Els convenis de col·laboració.
Concepte i classificació. Regulació sobre els distints tipus de convenis a la
CAIB. L’exclusió del marc de la Llei de contractes del sector públic.
12. Activitat financera i Hisenda pública. El dret financer: concepte i contingut. Les fonts del dret financer: la Constitució i els principis constitucionals
del dret financer. La llei orgànica. La llei ordinària. El decret llei, els decrets
legislatius i els reglaments. Altres fonts del dret financer.
13. Els subjectes actius de l’activitat financera. El poder financer: concepte i límits. El poder financer de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les
entitats locals. L’administració financera espanyola.
14. L’objecte de l’activitat financera. Els ingressos públics: concepte i
classes. Els ingressos de dret públic. Els ingressos de dret privat. La despesa
pública: concepte i classes. L’activitat financera de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a través de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Estructura, contingut i principis generals. L’Agència Tributària de
les Illes Balears: naturalesa, funcions i règim jurídic segons la Llei 3/2008, de
14 d’abril.
15. El dret tributari. Els principis constitucionals del tribut. La Llei general tributària: estructura i contingut. El tribut: concepte i classes. Les taxes: concepte, elements i classes. Les contribucions especial: concepte, elements i classes. Els imposts: concepte, elements i classes. Els preus públics.
16. El dret pressupostari. Els principis constitucionals en matèria pressupostària. La Llei general pressupostària: estructura i contingut. Els principis
pressupostaris: concepte, naturalesa jurídica i classes. El cicle pressupostari: l’elaboració, l’aprovació, l’execució i la liquidació.
17. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concepte i règim jurídic. Elaboració, estructura, execució o contingut. Les anomenades lleis d’acompanyament pressupostari en l’àmbit autonòmic. Els crèdits
pressupostaris: estructura.
18.El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Execució
del pressupost de despeses: procediment general i fases. Els ingressos a la
CAIB: estructura i classificació. Modificacions de crèdit: crèdits extraordinaris
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i suplements de crèdit. Crèdits ampliables, incorporació de crèdits, la generació
de crèdits, les transferències de crèdits. Despeses plurianuals.
19. Els il·lícits en matèria pressupostària i despesa pública. Les responsabilitats relacionades amb l’administració de fons públics. L’enjudiciament
comptable pel Tribunal de Comptes i per la Sindicatura de Comptes. Els il·lícits
en matèria de subvencions públiques. El frau de subvencions. El frau dels Fons
de la Unió Europea. Les infraccions administratives en matèria de subvencions.
20. Liquidació i tancament. El control intern i extern del pressupost: la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la
Sindicatura de Comptes. La comptabilitat pública. La Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
21. El finançament de les comunitats autònomes. Règim jurídic i mitjans
de finançament. Els tributs cedits. Òrgans i formes de relació entre les administracions tributàries de l’Estat i les comunitats autònomes. Els imposts de les
comunitats autònomes. La Llei de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Annex 3.1
Temari sobre informàtica
Programa de matèries corresponents a les preguntes sobre informàtica de
l’exercici 2 de la fase d’oposició (prova teoricopràctica) per a aquelles categories en què al final del seu temari corresponent es remet a aquest annex 3.1 de
temes d’informàtica:
Àrees de coneixement
1. Sistema operatiu Windows (versió XP)
2. Editor de textos Microsoft Word (versió 2007)
3. Base de dades Microsoft Access (versió 2007)
4. Full de càlcul Microsoft Excel (versió 2007)
5. Ús del correu electrònic Outlook
Àrea 1. Sistema operatiu Windows (versió XP)
Capítol 1.Conceptes bàsics.
Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre
finestres obertes, utilitzar quadres de diàleg.
Capítol 2. Gestió de documents, carpetes i fitxers.
Veure el contingut del meu PC
Cerca ràpida de fitxers i de carpetes.
Utilitzar l’Explorador de Windows.
Desar el treball en el disc dur o en un disquet.
Copiar i moure fitxers, canviar-ne el nom.
Crear carpetes, canviar-ne el nom, moure, copiar, eliminar.
Capítol 3. Accessoris de Windows.
Calculadora.
Eines de dibuix.
Bloc de notes.
Capítol 4. Impressió des de Windows.
Seleccionar impressora.
Configurar impressora.
Àrea 2. Editor de textos Microsoft Word
Capítol 1. Conceptes bàsics i edició de textos.
Conèixer la interfície del Word.
Capítol 2. Format de caràcters.
Capítol 3. Format de paràgraf.
Capítol 4. Format de pàgina.
Vista preliminar per veure un document abans d’imprimir-lo
Marges.
Salts de pàgina en un document.
Impressió.
Creació de capçaleres i peus de pàgina.
Nota al peu de pàgina.
Treball en vista disseny de pàgina.
Utilització d’estils.
Aplicació de format amb estil de paràgraf.
Capítol 5. Revisió de documents.
Ortografia.
Autocorrecció.
Capítol 6. Tècniques avançades de format i edició.
Localització de fitxers.
Treball amb múltiples documents.
Moviment de textos amb el ratolí.
Capítol 7. Autotext.
Capítol 8. Taules.
Aplicació o eliminació de línies i ombrejat.
Capítol 9. Columnes d’estil periodístic i imatges.
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Concepte de secció.
Columnes.
Alineació vertical.
Capítol 10. Tractament d’imatges.
Canvi de la mida d’una imatge.
Moviment d’una imatge.
Aplicació d’un quadre a una imatge.
Definició d’un marc per a un gràfic.
Enganxada especial.
Capítol 11. Les eines de dibuix de Word
Capítol 12. Creació i impressió de documents combinats.
Capítol 13. Plantilles.
Assistents.
Creació d’una plantilla.
Creació a partir d’un document existent.
Modificar estils.
Capítol 14. Organització d’un document mitjançant esquemes.
Com fer un índex.
Àrea 3. Base de dades Microsoft Access
Capítol 1. El procés de dissenyar una base de dades.
Determinar-ne el propòsit, les taules i els camps necessaris, i les relacions.
Capítol 2. Creació i administració dels objectes de les bases de dades.
Crear i obrir una base de dades. Utilitzar les finestres de la base de dades,
copiar, canviar de nom i eliminar objectes de la base de dades.
Capítol 3. Agregar i editar dades.
Utilització de formularis i fulls de dades, agregar i editar registres.
Capítol 4. Recerca i ordenació de dades.
Recerca i reemplaçament de dades, emprar caràcters jòquer, ordenar i filtrar registres.
Capítol 5. Fonaments de les taules.
Concepte de taula, creació d’una taula, agregar camps, establir relacions
entre les taules, propietats de les taules i els camps.
Capítol 6. Consultes.
Concepte i creació de consultes, formes de presentació de les consultes,
elecció dels camps i dels criteris de les consultes. Tipus de consultes. Ús d’assistents per a la creació de consultes.
Capítol 7. Formularis.
Concepte i creació de formularis: disseny de formularis. Ús d’assistents
per crear formularis.
Capítol 8. Informes.
Concepte i creació d’informes. Ordenar i agrupar dades en els informes.
Ús d’assistents per crear informes.
Àrea 4. Full de càlcul Microsoft Excel
Capítol 1. Introducció.
Els fulls de càlcul.
El full de càlcul Excel.
Capítol 2. Conceptes bàsics.
Entrada i edició de dades.
Donar format als textos i les cel·les.
Impressió del document.
Quaderns i fulls.
Entrada i sortida. Fitxers.
Personalitzar l’Excel.
Capítol 3. Formules i referències de cel·la.
Entrada de fórmules.
Direccions de les cel·les: referències absolutes i relatives.
Capítol 4. Funcions.
Ús de l’assistent per a funcions.
Funcions més comunes
Capítol 5. Gràfiques.
Dibuix lliure.
Gràfics estadístics: ús de l’assistent per a gràfics.
Àrea 5. Ús del correu electrònic
Ús bàsic. Llegir correus rebuts, enviar correus amb documents inserits,
enviar un correu a més d’un destinatari.
ANNXE 4 - TRIBUNALS
TRIBUNAL D’ORDENANÇA
President/a: Catalina Vilaret Gonzalez
Vocals :
Matilde Sanicolás Resina
Antonia Capella Puigserver
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Alejandro Hoyas Casco
Fernando Bilbao Campos
President/a Suplent:Margalida Piza Ginard
Vocals Suplents:
Juan José Ramos Canales
Montserrat Dorado Mari
José Mª Briz Martin
TRIBUNAL RECEPCIONISTA
President/a:Maria Magdalena Reynes Torrens
Vocals:
Elisabet Nadal Roig
Ignació Catalán Vich
Alejandro Hoyas Casco
German Rodriguez Rodriguez
President/a suplent: José R. Catany Ventayol
Vocals Suplents:
Vicenç Calonge Gusta
Juan José Ramos Canales
Juan Rigo Rigo
TRIBUNAL AUXILIAR DE MAGATZEM
President/a: Eva Molino Grech
Vocals:
Cristina Oliver Lopez-Guasch
MªFrancisca Sureda Parera
Juan Rigo Rigo
Cristina Coll Fernandez
President/a suplent:Mª Angels Martinez Serrano
Vocals Suplents:
José Ramis de Ayereflor Rosado
Ignació Catalán Vich
Francisco Javier Bezunartea Perelló
TRIBUNAL OPERADOR TARIFARI
President/a: José Catany Ventayol
Vocals:
Mªdel Pilar Ramon Morro
Roberto Hennechart Pocovi
Ricardo Mas Garcia
Miquel Perez Almoacid
President/a suplent: Fausto Morell Vivó
Vocals Suplents
Elisabet Nadal Reig
Miguel Cristian Ballester
Francisco A. Garcia Blanco
TRIBUNAL OFICIAL DE TALLER
President/a:Mª Antonia Roger Frau
Vocals:
Mª Angeles Martinez Serrano
Catalina Vilaret Gonzalez
Gaspar Roca Mas
Susana Lopez Lopez
President/a suplent: Francisca Reus Beltran
Vocals Suplents
Ana Maria Casas Lopez
Elisabet Nadal Reig
Ricardo Mas Garcia
TRIBUNAL AUXILIAR SERVEIS TECNICS
President/a: Margalida Pizà Ginard
Vocals:
MªSoledad Rodriguez Ramos
Juan Mas Mesquida
Juan Rigo Rigo
José Mª Briz Martin
President/a suplent: Rafel Sabater Vidal
Vocals suplents:
Mª del Carmen Caballol Sastre
Antonia Capella Puigserver
Gaspar Roca Mas
TRIBUNAL OFICIAL SERVEIS TECNICS
President/a: José Ventayol Catany
Vocals:
MªLuisa Gonzalez Gorrias
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Luis Carreras Lopez
Gaspar Roca Mas
Carlos Olmo Ribas
President/a suplent:Fausto Morell Vivo
Vocals Suplents:
Juan Antonio de la Cruz Suau
Cristina Oliver Lopez-Guasch
Victoriano Rodriguez Romero

MªAsuncion Bespin Oliver
Joan Miquel Bergas Font
Gabriel Perelló Lopez
Ana M Garcia Serrano
President/a suplent:Margalida Piza Ginard
Vocals suplents:
Jaume Perelló Juan
MªAntonia Vidal Massanet

TRIBUNAL D’OFICIAL ADMINISTRATIU
President/a: Margalida Piza Ginard
Vocals:
Mª Francisca Sureda Parera
Rafael Medrano Muñoz
Alejandro Hoyas Casco
Miquel Febrer Mayol
President/a suplent: Joan Mesquida Sampol
Vocals Suplents:
Margalida Mayol Martinez
Mª del Carmen Caballol Sastre
Juan Antonio Bennassar Mayol

TRIBUNAL OPERADOR/A TÈCNIC/A
President/a:Joana Pinya Joan
Vocals:
MªRocio Jimenez Jurado
Juan Antonio de la Cruz Suau
Juan Deya Buades
Miquel Febrer Mayol
President/a suplent:Mªdel Carmen Abad Moreno
Vocals suplents:
Antoni Coll Florit
Miquel Capó Galmes
Ricardo Mas Garcia

TRIBUNAL DE RESPONSABLE D’ÀREA
President/a:Joan Mesquida Sampol
Vocals:
Jaume Perelló Juan
Esteban Garcia Garcia
Miquel A. Vadell Roca
Miquel Febrer Mayol
President/a suplent: Carlos Barcelo Nieto
Vocals suplents:
MªSoledat Rodriguez Ramos
Barbara Marques Domingo
Francisco J. Bezunartea Perelló

TRIBUNAL OPERADOR TÈCNIC/A EN TELEMATICA
President/a:Inmaculada Alcolecha Fuente
Vocals:
Jaume Perelló Juan
Joan Miquel Bergas Font
Gabriel Perelló Lopez
Ana M.Garcia Serrano
President/a suplent:Antoni Coll Florit
Vocals suplents
MªAntonia Rotger Frau
Margalida Piza Ginard

TRIBUNAL D’AUXILIAR D’OPERACIONS
President/a: Fausto Morell Vivo
Vocals:
Margalida Llabres Bibiloni
Mª del Carmen Moreno Abad
Victoriano Rodriguez Romero
Ricardo Mas Garcia
President/a suplent:MªAntonia Rotger Frau
Vocals suplents:
Elisabet Nadal Reig
Maciana Tugores Palmer
Alejandro Hoyas Casco
TRIBUNAL D’INTERVENTOR/A
President/a:FranciscaReusBeltran
Vocals:
Catalina Vilaret Gonzalez
Miguel Noguera Segui
Victoriano Rodriguez Romero
Ricardo Mas Garcia
President/a suplent:Joan Mesquida Sampol
Vocals Suplents
Mªeugenia Gallastegui Alemany
Catalina Trias Llompart
Francisco Garcia Blanco
TRIBUNAL DE GESTOR/A
President/a:Rafel Sabater Vidal
Vocals:
Jose Miguel Galmes Vaquer
Carmen Garcia Belmonte
Francisco J.Bezunartea Perelló
Juan A. Bennassar Mayol
President/a suplent: Carlos Barcelo Nieto
Vocals suplents:
Mªdel Carmen Caballol Sastre
Antonia Capella Puigserver
German Rodriguez Rodriguez
TRIBUNAL CAP DE SERVEIS DE RECURSOS HUMANS
President/a:Juan Jose Piñuela Muñoz
Vocals:
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TRIBUNAL TÈCNIC/A EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS.
President/a:Antoni Coll Florit
Vocals
Mª Monserrat Boqué Genovart
Ferran Lluch Dubon
Gabriel Perelló Lopez
Ana M Garcia Serrano
President/a suplent:Juan José Piñuela Muñoz
Vocals Suplents:
Isabel Dameto Truyols
Joan Miquel Bergas Font
TRIBUNAL TÈCNIC/A EN MATERIAL MÒBIL
President/a:José Mª Gonzalez Ortea
Vocals:
Catalina Puig Prohens
Pedro Enrique Rado Fiol
Gabriel Perelló Lopez
Ana M Garcia Serrano
President/a suplent: Felipe Arquero de Vinuesa
Vocals Suplents:
MªIsabel Nuñez Fernandez
Inmaculada Alcolecha Fuente
TRIBUNAL TÈCNIC/A EN INSTAL.LACIONS
President/a:Joan Reus Frontera
Vocals:
Josefa Arola Serra
Joan Antoni Santana Morro
Gabriel Perelló Lopez
Pere Sintes Ripoll
President/a suplent:Joan Mas Mesquida
Vocals suplents:
Jose Mª Gonzalez Ortea
Miquel Crespi Rullan
TRIBUNAL TÈCNIC/A EN INFRAESTRUCTURES, PROJECTES I
PLANIFICACIÓ.
President/a:Joan Mas Mesquida
Vocals:
Margalida Piza Ginard
Josefa Arola Serra
Gabriel Perelló Lopez
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Pere Sintes Ripoll
President/a suplent:Joan Reus Frontera
Vocals suplents:
Rafel Sabater Vidal
Angel de Matias Charro

ALS SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA
Serveis Ferroviaris de Mallorca es compromet a complir la seva obligació de guardar
secret respecte a les dades de caràcter personal que ens ha facilitat i garantitza l’adopció
de les mesures de seguretat necessàries per vetllar per la seva confidencialitat. Així
mateix, li informem que té reconeguda la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades en els termes previstos en la Llei
Orgànica 15/1999

TRIBUNAL TÈCNIC/A JURIDIC
President/a:Margalida Piza Ginard
Vocals:
Cesar Martinez Gonzalez
Andreu Fuster Amer
Gabriel Perelló Lopez
Pere Sintes Ripoll
President/a suplent:MªAntonia Vidal Massanet
Vocals suplents
Barbara Marques Domingo
Mercedes Riera Lopez

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1932
Correcció d’errades observades de la Resolució del director
general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i
Cultura de dia 13 de desembre de 2010, que regula el procediment que regirà la convocatòria per a l’any 2011 de la jubilació
voluntària anticipada, d’acord amb la disposició transitòria
segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i
amb el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries.

TRIBUNAL TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÓMICA
President/a:Juan Zurita Zarco
Vocals:
Eudald Puigferrat Pol
Mª Asuncion Bespin Oliver
Gabriel Perelló Lopez
Ana M. Garcia Serrano
President/a suplent:Antonio Murillo Ballestero
Vocals suplents
Andreu Fuster Amer
Rafel Sabater Vidal
ANNEX 5.
SOL.LICITUD PER LA PARTICIPACIÓ EN L’OFERTA DE TREBALL
DE SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA
1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom:________________ 1r cognom:______________ 2n cognom:_______________
DNI/NIE:____________________Data naixement ____________________

2. DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Domicili (Carrer, núm., pis i porta)_________________________________________
Localitat – Província: __________________________________C.P.______________
Telèfon (fix i/o mòbil) ___________________________________________________
Correu electrònic _______________________________________________________
3. CATEGORIA A LA QUE ASPIRA
Denominació de la categoria:
_____________________________________________________________________
SISTEMA D’ACCÉS (Marqui x on calgui)
( ) TORN LLIURE
( ) TORN DISCAPACITAT
En cas d’haver marcat l’opció TORN DISCAPACITAT marqui on correspongui:
( ) Discapacitat segons disposa l’Art. 2.2.a) del Decret 36/2004
( ) Discapacitat segons disposa l’Art. 2.2.b) del Decret 36/2004
4. ADAPTACIONS SOL·LICITADES EN CAS DE DISCAPACITAT
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA AMB LA SOL·LICITUD
( ) Abonament del dret d’examen
( )Exempt d’abonar dret d’examen
( ) Fotocòpia del DNI / NIE
( ) Certificat de discapacitat igual o superior a 33%
( ) Fotocòpia acarada de titulació mínima per a la plaça a la que aspira
( ) Fotocòpia acarada del Certificat de Nivell de Coneixement de Llengua Catalana
( ) Altra documentació
( ) Certificat d’aptitud per a exercir les funcions de la plaça a la que aspira (només torn
discapacitats)
( )Sol·licitud presentada a la DG d’Atenció a la Dependència requerint Certificat
d’Aptitud
6. SOL·LICITA REALIZAR PROVA DE LLENGUA CATALANA

10-02-2011

( )

7. LLENGUA EN QUE VOL REALITZAR LES PROVES
( ) CATALÀ
( ) CASTELLÀ

S’han advertit errades en l’apartat primer referides a la relació de cossos
d’aquells funcionaris docents dependents d’aquesta Conselleria que podran
sol·licitar la jubilació anticipada voluntària i a la sol·licitud de l’annex I, publicat en el BOIB núm. 184, de 18 de desembre de 2010 i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte a
la correcció d’errades de tipus material,
Resolc
Aprovar la correcció d’errades de l’esmentada resolució que es detallen a
continuació:
A l’apartat primer de la versió catalana, on diu:
Cos de mestres.
Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
Cos de professors d’ensenyament secundari.
Cos de professors tècnics de formació professional.
Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la
LOGSE.
Ha de dir:
Cos de mestres.
Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
Cos de professors d’ensenyament secundari.
Cos de professors tècnics de formació professional.
Cos de catedràtics de música i arts escèniques.
Cos de professors de música i arts escèniques.
Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la
LOGSE.
A l’apartat primer de la versió castellana, on diu:

El signant manifesta que reuneix tots i cadascun dels requisits i condicions exigits per a
participar en el sistema d’accés corresponent a la plaça sol·licitada. Així mateix, declara
que les dades expressades són certes, per la qual cosa es fa responsable de les inexactituds
o errors que contingui. La signatura d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les bases
i annexos d’aquesta oferta de treball.
Palma, ___________d’/e _______________________de 2011

Cuerpo de maestros.
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional.
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño.
Cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño.

