Ajuntament de Coll de Nargó
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A CONTRACTAR DOS
SOCORRISTES
1.
L'objecte de les presents bases és la de regular el concurs per contractar dos
socorristes del 23 de Juny al 3 de setembre de 2.017, a les piscines Municipals de Coll de
Nargó.
2.
Amb les persones seleccionades es formalitzarà un contracte laboral amb les
següents característiques:
· Durada del 23 de Juny al 3 de Setembre 2.017
· Ocupació socorrista de la piscina: vigilància, atenció, prevenció d’accidents.
Realitzar l’anàlisi i la neteja de l’aigua de la piscina. Control i endreça del material.
· Horari de treball: 28 hores a la setmana, a raó de 8 hores al dia, de 11:00 a 19:00
hores. Els torns de treball es pactaran entre els socorristes.
· Sou mensual segons conveni de clubs de natació.
3.

La selecció l'efectuarà una comissió qualificadora que estarà formada per:
· President: Alcalde o regidor/a en qui delegui.
· Vocals: El regidor d’esports
Els regidors de l’àrea social
· Secretari: La secretaria de la Corporació.

4.

Requisits aspirants:

Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici del disposat a l’article 57 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pels nacionals
d’altres Estats membres de la Unió Europea.
Tenir 18 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data
que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
seves corresponents funcions.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les CCAA, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a

places o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de
funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el
cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.
Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic de Cicle Superior d'Esports.

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 (1 punt)
b) Experiència professional com a socorrista (3 punts)
c) Coneixement d'Anglès o Francès (Nivell B2) (1 punt)
d) Entrevista personal (5 punts)

6.
Les persones interessades poden presentar la seva sol-licitud, acompanyada de
la documentació acreditativa dels mèrits a avaluar, fins al dia 1 de juny del 2017 a les
oficines municipals o per correu electrònic a l'adreça social@collnargo.ddl.net. Les
entrevistes personals tindran lloc el 2 de Juny al matí a les oficines municipals (l’horari
s’avisarà després de rebre les sol·licituds).
A la instància s’adjuntarà la següent documentació:
- Fotocòpia DNI.
- Fotocòpia de la titulació exigida.
- Informe de vida laboral.
- Currículum vitae acadèmic i professional.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin
per ser valorat en la fase de concurs.
- Certificat de no formar part del registre de delinqüents sexuals.

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

