
 

 

 

 
CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE 

CONDUCTOR/A (any 2015)  
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball de 
conductors/es, per tal de cobrir necessitats temporals per vacances, baixes laborals i 
altres contingències que impedeixin donar continuïtat al servei que te encomanat. La 
creació de la borsa de treball suposa la disposició de recursos humans a l’abast de la 
societat de manera àgil i es preveu la contractació dels treballadors seleccionats com 
a personal laboral temporal per raons de necessitat del servei. 
  
Les qualificacions obtingudes en aquest concurs determinaran l’ordre per a les 
contractacions en règim laboral, de personal interí i/o de durada determinada, a temps 
parcial o jornada sencera, que puguin ser necessaris per a cobrir les necessitats que 
es produeixin durant un màxim de dos anys. 
  
Aquesta borsa de treball tindrà una vigència de dos anys o fins a una propera 
convocatòria. 

 
2. REQUISITS NECESSARIS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES 
ASPIRANTS 

 
 
A.- Requisits generals: 

           
1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió 

Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de 
treballadors. 

 
També poden ser admesos/es el cònjuge, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de 
dret, així com els seus descendents i els del  
seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-
un anys o majors d’aquesta edat dependents. 
 
Els/Les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva nacionalitat. 
 
Els/Les estranger/a amb residència legal a Espanya també es podran 
presentar, per a formar part de la borsa per a les possibles contractacions en 
règim laboral, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 4/2000, 11 de 
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, modificat per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre. 
 
  

2. Tenir complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.



 

 

 
 

3. No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb 
l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball de conductor 
d’autobús. 

 
4. No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei 

de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a 
l'exercici de les funcions públiques. 

 
5. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de 

demostrar coneixements de castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita i 
es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat. Les persones que 
acreditin una nacionalitat d’un país que tingui com a llengua oficial el castellà 
quedaran exemptes d’acreditar els coneixements de llengua castellana. 

 
En cas de no estar en possessió del nivell requerit, el tribunal acordarà la 
realització d’una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, que es 
qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones que obtinguin la qualificació 
de no apte/a seran eliminades del procés selectiu. 

 
6. Tenir coneixements de nivell B1 de llengua catalana. Aquests coneixements 

s’acreditaran documentalment. 
 

L’acreditació, les excepcions i altres aspectes referents als coneixements del 
català exigit es regeixen per la normativa sectorial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En cas de no estar en possessió del nivell requerit, els aspirants tindran de 
superar la realització d’una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, 
que constarà d’una redacció de 200 paraules i que es qualificarà com a apte/a 
o no apte/a. Les persones que obtinguin la qualificació de no apte/a seran 
eliminades del procés selectiu.   

 
 

 
B.- Requisits específics:  

 
1- Estudis primaris.  
2- Permís de conduir (D) 
3- Certificació d’Aptitud Professional (CAP): Inicial o Continu. 

 

 
 
3. TRIBUNAL QUALIFICADOR 

 
El tribunal el nomenarà el Consell d’Administració de l’EMT 

El tribunal qualificador del procés selectiu estarà constituït per persones amb els 
següents perfils i on es vetllarà per una composició paritària entre homes i dones i, en 
tot cas per:   

• Una persona responsable de Direcció.



 

 

   

• Tres persones tècniques amb coneixements específics de  l’àmbit, que pot  ser o no 

de la mateixa empresa.   

• Una persona tècnica a proposta del Comitè d’Empresa.   

Tots els membres del tribunal tindran una persona de reserva en cas que no pugui 
actuar o s’hagin de substituir. 

Els membres del tribunal actuaran a títol individual i mai en representació de ningú, ni 
de cap col·lectiu. 

Tots el membres del tribunal tindran veu i vot. Les decisions es prendran sempre que 
es pugui per consens i en tot cas per majoria de vots. 

Quan concorrin circumstàncies previstes en els article 28 i 29 de la llei 30/1992 de 26 
de novembre, els membres del tribunals hauran d’abstenir-se d’intervenir i ho hauran 
de comunicar al consell de la EMT i els aspirants els podran recusar. 

El tribunal podrà comptar amb assessors i especialistes d’algunes matèries.  

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència d’almenys la meitat de 

membres. Les decisions es prendran per majoria de vots presents.  En totes les 

proves sempre actuaran com a mínim 3 membres del tribunal.             

 
 
4.- PROCÉS SELECTIU 

 
1a Prova (aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i l’aspirant ha d’obtenir el 
mínim establert a cadascuna de les proves per no ser exclòs del procés selectiu). 
La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta primera prova són 40 punts.  
 

 Introducció de dades (pràctica) 
o Totes les persones admeses tindran d’obtenir un manual de 

funcionament del pupitre. 
o Mínim 5 punts 

 Competències numèriques bàsiques 
o Sumar, restar, multiplicar i dividir 
o Mínim 5 punts  

 Coneixements de l’EMT 
o Línies, recorreguts, parades, tarifes, títols,.... 
o Mínim 6 punts 

 Coneixements de mecànica de vehicles 
o Motor, neumàtica i mecànica general 
o Mínim 6 punts 

 

 
Totes les proves es puntuen de 0 a 10 punts. Totes les proves seran de tipus test amb 
4 opcions de resposta amb una única resposta vàlida (les respostes errònies 
descomptaran 0,25 punts i no descomptarà les respostes en blanc, excepte la prova 
pràctica).



 

 

   
De totes les persones que superin aquesta primera prova, les 40 puntuacions més 
altes són les que tindran accés a la següent prova.  

Per determinar l’ordre dels aspirants a realitzar les proves de conducció i l’entrevista, 
s’escollirà a través d’un sorteig la lletra que marcarà el cognom pel qual s’iniciaran les 
proves esmentades. 
 

2a Prova (aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i la seva valoració serà apte/a 
o no apte/a): 
 

 Conducció (pràctica) 
 
Una vegada finalitzada aquesta prova han d’haver un mínim de 30 persones que 
puguin accedir a la següent prova. En cas contrari s’agafaran les persones  
necessàries que tinguin la puntuació més alta a la primera prova després dels 40 
seleccionats en primera instància. 

 
3a Prova (aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i la seva valoració serà apte/a 
o no apte/a). S’obtindrà un perfil de la persona a valorar pel tribunal): 
 

 Psicotècnic  

 
4a Prova  

 
Consistirà en una entrevista a l’aspirant, on el tribunal li plantejarà casos practics. El 
tribunal li pot fer preguntes sobre la proposta de resolució que faci l’aspirant. El tribunal 
valorarà la claredat i seguretat en la resposta. Les mesures de seguretat a tenir en 
compte en la resolució del cas. La L’efectivitat de la resolució del cas. La 
proporcionalitat i realisme en la resolució del cas. La puntuació  màxima serà de 20 
punts. 

 
 
5.- BAREMACIÓ DE MÈRITS 

 
El tribunal en acte públic, degudament convocat, obrirà els sobres on estaran 
dipositats el mèrits del aspirants i procedirà a la seva valoració. 

La valoració es farà per part del tribunal segons el següent barem de puntuació:  

• l’experiència laboral acreditada desenvolupant tasques amb contingut directament 
relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball, fins a una màxim de 30 punts:  

o per cada any treballat en qualsevol empresa de transport de passatgers......2 punts.  

o per cada any treballat en qualsevol empresa de transport 1 punts.  

 • coneixements d’idiomes, a excepció del castellà i català, degudament acreditat, fins 
a una màxima de 10 punts:  
 

o per cada idioma acreditat...2 punts.



 

 

 

EL tribunal sumarà les puntuacions obtingudes en la fase de proves: prova 1 més 
prova 4 i els mèrits, i ordenarà la llista segons puntuació quedant seleccionats els 20 
aspirants amb millor puntuació i segons l’ordre de més a menys puntuació. 

 
6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
Instància (d’acord amb el model de l’EMT)1 
Fotocòpia del DNI. 
Documentació acreditativa dels requisits. 
 
Currículum vitae i mèrits (S’entregaran el dia que es realitza la prova psicotècnica. En 
els aspirants se’ls hi facilitarà un sobre on tindran d’introduir la documentació i tancar-
lo). 

 
La documentació requerida es pot presentar mitjançant l’adreça de correu 
emt@emt.tarragona.cat  o presencialment a les oficines de l’EMT, de 9h a 14h. 
situades al c/ Pere Martell, nº1 (Estació d’autobusos) de Tarragona. 

 
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la 
resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades (LOPD) i la normativa que la desplega, les dades de caràcter personal 
s’inclouran en el fitxer del departament de Recursos Humans de l’EMT, amb la finalitat 
de gestionar i controlar les mateixes. Conforme el que estableixen els articles 15 i 16 
de la LOPD, les persones participants poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició.  

 
 
7.- TERMINI DE LES SOL·LICITUDS 

 
20 dies naturals a partir de la darrera publicació de la convocatòria a la pàgina web de 
l’EMT, tauló d’anuncis de l’EMT, pàgina web de l’Ajuntament de Tarragona i butlletí 
oficial de la província.  

Disposeu del model d’instància a la pàgina web de l’EMT i a les oficines. 
 
 

 
8.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA  

 
Les bases una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament a la 
pàgina web de l’EMT, tauló d’anuncis de l’EMT, pàgina web de l’Ajuntament de 
Tarragona i altres mitjans propis de comunicació i butlletí oficial de la província.  

La convocatòria de les proves es farà mitjançant anunci en la pàgina web de l’EMT.

                                                 
1
 Disposeu del model d’instància a la pàgina web de l’EMT i a les oficines. 

mailto:emt@emt.tarragona.cat


 

 

  

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que 
no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força 
major, seran definitivament excloses del procés selectiu. 
 
 
9.-ADMISSIÓ 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’aprovarà la relació 
provisional de persones admeses i excloses, la qual s’exposarà a la pàgina web de 
l’EMT i a les oficines situades al carrer Pere Martell, 1 (Estació d’autobusos).  

D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
amb la publicació de l’anunci esmentat a la pàgina web de l’EMT i a les oficines 
situades al carrer Pere Martell, 1 (Estació d’autobusos) es considerarà realitzada la 
notificació oportuna a les persones interessades i s’indicaran els terminis a efectes de 
possibles reclamacions o recursos.  

Les persones que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, 
quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu, sens 
perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer.  

Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment. 
 
 
10.- CONTRACTACIÓ  

 
Aquelles persones que accedeixin a la Borsa de Treball i seguint l’ordre de més a 
menys puntuació, l’empresa es posarà en contacte amb elles en el moment que tingui 
la necessitat d’incorporar conductors o conductores. Abans de la contractació serà 
obligatòria passa una Revisió mèdica realitzada per l’empresa, a fi d’acreditar que no 
pateixen cap malaltia ni limitació física, psíquica o sensorial que els impedeixi 
desenvolupar per si mateixos les funcions bàsiques corresponents al lloc de treball de 
conductor d’autobús.  

La presentació a aquesta convocatòria implica el consentiment per ser sotmès a les 
comprovacions mèdiques de la revisió i a aquelles que se’n derivin segons els 
informes mèdics, per confirmar, de manera objectiva i sense cap dubte, que no se’n 
està exclòs mèdicament. La negativa a sotmetre’s a la revisió que es requereixi 
comportarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant de la llista de proposats 
provisionalment.  

 En el moment de la contractació, i en cas d’empat a la puntuació, l’EMT donarà 
preferència a aquelles persones en situació d’atur; obligació d’estar en possessió del 
CAP; i presentació del certificat de punts del carnet de conduir (mínim 6 punts).  

Tanmateix, s’avisarà a les persones de la borsa seguint l’ordre de puntuació de més 
alta a més baixa. 
 
 

 



 

 

 
 
11.- IMPUGNACIONS 

 
La convocatòria i aquestes Bases podran ser impugnades per les persones 
interessades mitjançant recurs de reposició al departament de Recursos Humans de 

l’EMT, en el termini d’un mes a partir de la data següent a l’anunci de la convocatòria 

 

 
 

 
DEPT. DE RECURSOS HUMANS 
 

 
Tarragona, 27 de novembre de 2015 


