Ajuntament d’Anglesola

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS SOCORRISTES
PER A LES PISCINES MUNICIPALS D’ANGLESOLA, ESTIU 2017.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la present convocatòria és la contractació, pel sistema de màxima urgència, de
dos places de socorrista per a les piscines municipals d’Anglesola, durant la temporada
d’estiu 2017, sota la modalitat de contracte laboral temporal a temps parcial, que consten a
la plantilla de personal de l’ajuntament, dotada amb la retribució corresponent segons el
vigent pressupost de la Corporació.
La distribució de la jornada i de l’horari de treball d’aquestes places es concretarà amb el
personal contractat, d’acord amb l’horari d’obertura de la piscina.
La durada del contracte temporal serà del 17 de juny al 3 de setembre de 2017.
2. REQUISITS DELS ASPIRANTS
-

Tenir 16 anys complerts.
No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic incompatible amb l’exercici de les funcions
pròpies de la categoria de les places convocades, 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 en el Registre central de delinqüents sexuals.
Estar en possessió del títol de graduat escolar o qualsevol altra titulació equivalent.
Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic, expedit per la Federació de salvament i
socorrisme aquàtic catalana o espanyola, o per la Federació Catalana de Natació o per
la Creu Roja, degudament actualitzat.
3. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’ajuntament d’Anglesola. Les bases i els corresponents anuncis d’aquesta convocatòria es
faran únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna 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.
Documentació a presentar:
-

Instància de sol·licitud
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-

Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada del títol de socorrista aquàtic.
Currículum vitae on hi consti els mèrits al·legats, juntament amb els documents
acreditatius dels mèrits al·legats.
L’experiència laboral s’haurà de justificar mitjançant informe de la vida laboral o
contractes de treball.
Declaració jurada de no estar inscrit al Registre central de delinqüents sexuals. Les
persones que resultin contractades hauran d’aportar certificat negatiu de no estar
inclosos en el respectiu Registre.
4. ADMISSIÓ ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l’Alcaldessa de la Corporació
aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que serà exposada al tauler
d’edictes de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, amb indicació de les causes
d’exclusió, si fos el cas, concedint un termini de dos dies hàbils a l’objecte de presentar
reclamacions. En cas de no presentar-se reclamacions, l’esmentada llista esdevindrà
definitiva. En la mateixa resolució s’inclourà la composició del Tribunal qualificador.
En cas de presentar-se al·legacions seran resoltes en el termini dels dos dies següents a la
finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagués
dictat resolució, s'entendran desestimades.
5. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà format per un/a President/a, dos vocals i un/a secretari /ària.
El tribunal no es podrà constituir, ni actuar, sense l’assistència de la majoria absoluta dels
seus membres. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, excepte el que exercirà el
càrrec de secretari/ària.
L’abstenció o recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveu els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.
El tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i per prendre els
acords necessaris en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.
6. PROCÈS SELECTIU
La contractació serà per la modalitat de personal laboral temporal de màxima urgència,
donant publicitat a la convocatòria i a la valoració dels mèrits, d’acord amb els següents
criteris:
-

El procés de selecció es farà mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament
justificats per cada aspirant.

-

Es concedirà una puntuació màxima de 10 punts.

-

Valoració de mèrits:
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a) Experiència professional en una plaça igual a la convocada: 1,5 punts per mes
complert treballat en les piscines municipals d’Anglesola i 1 punt per mes complert
treballat en altres piscines, amb un màxim de 7 punts.
b) Altra formació complementària o superior a l’exigida relacionada amb la plaça
convocada: 0,5 punts per títol aportat, amb un màxim d’1 punt.
c) Entrevista personal: el Tribunal realitzarà una entrevista personal amb els aspirants
relacionada amb les tasques de la plaça i valoració d’altres mèrits aportats, amb una
puntuació màxima de 2 punts.

7. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Un cop emesa pel Tribunal qualificador la llista dels aspirants per ordre de major a menor
puntuació, elevarà la proposta a l’Alcaldessa perquè es procedeixi a emetre el corresponent
Decret de contractació de les places convocades.
8. INCIDÈNCIES
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal, així com tots els actes
administratius que es derivin d’aquesta convocatòria podran ser impugnats pels interessats
d’acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.

Anglesola, a la data de la signatura electrònica
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