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Número de registre 3504

AJUNTAMENT DE BELLPUIG

Bases borsa de treball contractació monitor/socorrista per les piscines municipals de Bellpuig temporada
d’estiu 2022

Amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’un (1) socorrista i un (1) monitor/a-socorrista dins el recinte de les
piscines municipals per la campanya d’estiu 2022,compresa des del mes de juny i fins al setembre de 2022,
s’obre  una  convocatòria,  destinada  a  totes  les  persones  interessades  per  cobrir  aquestes  places,  que
habitualment promou l’Ajuntament de Bellpuig. Declarar la tramitació d’urgència.

Condicions dels aspirants

- Tenir complerts els 16 anys

-  No patir cap malaltia, ni  estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici  de les
funcions pròpies de la categoria convocada, o que les impossibiliti.

-  No haver estat separat del servei a l’administració pública en virtut d’expedient disciplinari ferm, ni estar
inhabilitat o suspès per a l’exercici de funcions públiques.

- No estar inscrit al registre Central de Delinqüents Sexuals

- Estar en possessió del títol de graduat escolar o qualsevol altra titulació equivalent.

- Tenir el títol de socorrista aquàtic en vigor expedit per la Federació catalana de natació o per la creu roja,
amb el corresponent reciclatge.

- Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC)

Presentació de sol·licituds.
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds per a la concurrència en el termini de 10 dies des de la
data en què es faci pública aquesta resolució.

Es  presentaran  al  registre  general  de  l’Ajuntament  en  horari  d’oficina  i  s’adjuntarà  a  la  sol·licitud  la
documentació següent:

- Fotocòpia del NIF/NIE.

- Fotocòpia de la titulació acadèmica.

- Vida laboral i contractes de treball necessaris per valorar en el concurs o nòmines on s’especifiqui el lloc
de treball realitzat.

-  Certificat mèdic on s’acrediti l’aptitud per a desenvolupar el lloc de treball (pot ser expedit pel metge de
capçalera).
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-  Declaració jurada de no estar  inclòs dintre del  registre Central  de Delinqüents Sexuals.  Als que se’ls
adjudiqui la plaça hauran d’aportar certificat negatiu, de no esta inclòs en el registre Central de Delinqüents
Sexuals.

- Currículum vitae.

- Certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

-  Tota aquella documentació que acrediti  els mèrits expressats a l’apartat de condicions dels aspirants,
depenent de la plaça a la que opti.

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es resoldrà la present concurrència en un termini màxim
de 5 dies, tenint en compte el següent:

PUNTS PUNTS MÀXIM

Valoració del currículum presentat 3 punts

Per serveis prestats com a socorrista en piscines
públiques o privades

Per cada mes complert treballat com
a socorrista en piscines

0.20 punts
En cas de mes incomplert es

farà la part proporcional
5 punts

En cas d’empat entre els candidats, es resoldrà mitjançant una entrevista, convocant als aspirants amb la
mateixa puntuació.

Constitució de la borsa de treball de monitor/a-socorrista:
Les persones aprovades s’integraran en una Borsa de treball, mitjançant una relació ordenada segons la
puntuació total  obtinguda, ocupant  els  2 primers llocs de la relació els  aspirants  contractats  en aquest
procediment.

L’Alcalde, mitjançant resolució, aprovarà la llista de persones per estricte ordre de puntuació.

Les persones integrants de la Borsa de treball, seran cridades per cobrir les places de socorrista municipal
quan sorgeixi  la  necessitat  del  servei,  i  mentre  la  Borsa de  treball  estigui  vigent,  bé sigui  per  futures
temporades, o bé per la substitució de les persones contractades.

La primera renúncia a l’oferta de treball sense motiu justificat comportarà la pèrdua de posició en la borsa, i
la persona aspirant  passarà a ocupar l’últim lloc.  La segona renúncia sense motiu justificat  comportarà
l’exclusió directa de la borsa.

Aquesta resolució es publicarà al tauler  d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix estarà a la disposició dels
interessats a la seu electrònica municipal,  https://www.bellpuig.cat/tramits/ofertes-de-treball,  als efectes de
considerar-se notificada a totes les persones interessades.

La Borsa de treball quedarà constituïda per resolució expressa adoptada per l’òrgan competent i tindrà una
vigència de tres anys a comptar des de la data de la seva aprovació.

Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals.
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