Ajuntament de Coll de Nargó
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA URGENT PER A CONTRACTAR
DOS CONTROLADORS D'ENTRADES DE LA PISCINA MUNICIPAL
1.
L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar amb
caràcter d'urgència dos controladors d'entrades de la piscina municipal del 23 de Juny al 4
de setembre de 2.016 .
2.
Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les
següents característiques:
a) Durada del 23 de Juny al 4 de Setembre del 2016
b) Ocupació controlador d'entrades de la piscina i neteja dels vestuaris.
c) Horari de treball: 29 hores i 45 minuts a la setmana, a raó de 8 hores 30 minuts al
dia, de les 11:00 a les 19:30 hores. Els torns de treball es pactaran entre les persones
contractades.
d) Sou mensual 568,56 € BRUTS.
3.
La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per l'alcalde,
o persona en qui delegui, i els regidors de l’àrea social.
4.
El requisit mínim per poder optar a aquest concurs serà el de ser major d'edat i tindre
estudis primaris.
5.
En el procés de selecció es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants d'acord
amb el barem que s'indica seguidament:
a) Haver estat voluntari en activitats de lleure ........... 0,5 punt per mes realitzat
( màxim 2 punts )
b) Experiència professional en feines d'atenció al públic ......0,5 punt per mes
treballat ( màxim 2 punts )
c) Estar empadronat al municipi 2 punts
d) Entrevista personal 3 punts
6.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada de la
documentació acreditativa dels mèrits a avaluar fins a les 14:00 del dia 16 de Juny del 2.016
a les oficines municipals. Les entrevistes personals tindran lloc el dia 17 de Juny a partir de
les 10:00 hores a les oficines municipals.
7.
La contractació la formalitzarà l'alcalde en la seva qualitat de president de la
Corporació Municipal de Coll de Nargó.
Podeu demanar més informació al telèfon de l'Ajuntament: 973 38 30 48

