AJUNTAMENT
DE NAVÈS
Carretera C-26 Km. 117
25286 NAVÈS
L’Ajuntament de Navès necessita proveir, temporalment:
-2 places de Socorristes – Tècnics en salvament aquàtic per desenvolupar les tasques pròpies de les
seves funcions: places de Jornada laboral de 40 hores.
Es requereix:
• Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la UE o altres nacionals
residents a l’Estat espanyol.
• Haver complert 18 anys
• Estar en possessió del certificat d’escolaritat.
• No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni
inhabilitades per a l’exercici de funcions públiques.
• Complir les condicions específiques per exercir les funcions pròpies de la plaça a proveir.
• Nivell B de la llengua catalana.
• Títol de socorrista aquàtic.
Es podran aportar altres documents per a ésser valorats com a mèrits relacionats amb el lloc de treball,
com: haver estat contractat en d’altres temporades per aquest ajuntament, experiència, títol de monitor
de natació, diplomatura en magisteri, especialitat educació física i llicenciatura d’educació física.
S’ofereix:
-Contracte de treball en règim laboral temporal.
-Retribució segons conveni
Documentació que cal presentar:
-La quina s’estableix en les bases de la convocatòria. Aquestes es poden obtenir a la secretaria
municipal
Lloc de presentació d’instàncies:
-Ajuntament de Navès
-Horaris habituals d’oficina.
Termini de presentació de les sol·licituds:
-El 26 de juny de 2017.
Òrgan de contractació: l’Alcaldia de l’Ajuntament assistit pels Serveis Tècnics Municipals.

AJUNTAMENT
DE NAVÈS
Carretera C-26 Km. 117
25286 NAVÈS

BASES DE LA CONVOCATORIA PER CONTRACTAR 2 SOCORRISTES
1.- Objecte
L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per contractar 2 socorristes per ocupar els llocs de
treball de personal laboral temporal de durada determinada
Les funcions bàsiques del lloc de treball de socorrista de la relació de Llocs de Treball son:
• Socórrer, quan sigui necessari, als usuaris de la piscina municipal.
• Preparar, dinamitzar i executar les activitats que hagi programat prèvia acceptació de l’Ajuntament.
• Fer informes sobre el funcionament de les activitats i propostes de millora.

2. Condicions de les persones aspirants
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria hauran de reunir els requisits següents:
• Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la UE o altres nacionals
residents a l’Estat espanyol.
• Haver complert 18 anys
• Estar en possessió del certificat d’escolaritat.
• No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració, ni
inhabilitades per a l’exercici de funcions públiques.
• Complir les condicions específiques per exercir les funcions pròpies de la plaça a proveir.
• Nivell B de la llengua catalana.
• Títol de socorrista aquàtic.
Es podran aportar altres documents per a ésser valorats com a mèrits relacionats amb el lloc de treball, com:
haver estat contractat en d’altres temporades per aquest ajuntament, experiència, títol de monitor de natació,
diplomatura en magisteri, especialitat educació física i llicenciatura d’educació física.
Acreditació de mèrits
Les persones interessades hauran d’acreditar documentalment, dins el termini de presentació d'instàncies, que
serà de 7 dies naturals, els mèrits al·legats., sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d’altres no
aportats en aquest moment.
La valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb les especificacions següents:
• tenir experiència en un treball similar: 1 punt per temporada fins un màxim de 3 punts.
• títol de monitor de lleure: 1 punt
• formació en manteniment de piscines: fins a un màxim de 2 punts.
• altres mèrits al·legats relacionats amb el lloc de treball: fins a un màxim de 2 punts.

AJUNTAMENT
DE NAVÈS
Carretera C-26 Km. 117
25286 NAVÈS

Instàncies
Qui desitgi prendre part a la convocatòria ha de presentar una instància en el Registre General de l’ajuntament,
en el termini de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de l'anunci de la convocatòria.
En el termini de 2 dies d’haver finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució.
Tribunal qualificador
Es constituirà de la forma següent:
• President: José Antonio Romero Tomás
• Vocals: Anna Viladrich Barcons, arquitecte municipal, i Lluis Pallarés, Cap del personal del Consell
Comarcal del Solsonès
• Secretaria: Esther Mascaró, Administrativa de la Corporació.
Presentació de documents
L’aspirant proposat haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de dos dies naturals, a partir de
l’endemà de la data de publicació de la llista d’aprovats al tauler d’edictes, sense requeriment previ, els
documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:
• DNI
• Certificat mèdic
• Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.
• Declaració d’incompatibilitats
• Targeta de afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
• Número de compte corrent
Duració del contracte
El contracte que se subscriurà amb les persones que superin aquest procés selectiu i hagi obtingut la millor
qualificació serà un contracte laboral temporal d’interinitat.

