
BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
DENOMINACIÓ : SOCORRISTES

Primer.- NATURALESA I OBJECTE DE CONTRACTACIÓ

1.- L’ objecte de la present convocatòria es la selecció de quatre socorristes aquàtics  pel 
sistema de Concurs de socorristes per la piscina municipal descoberta de l’Ajuntament 
de Santa Maria del Camí, temporada estival 2014, baix la modalitat contractual de 
contracte temporal de duració determinada, que podrà  ser a jornada completa o a temps 
parcial.

2.- Els treballs es realitzaran mitjançant  contracte laboral, de caràcter temporal , per 
obra o servei, de dilluns a diumenge en torns rotatius.

3.- Les bases s’ exposaran en el tauló d’anuncis i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

Segona.- Funcions

• Vetllar en tot moment per la seguretat del usuaris de la piscina.

• Salvament i aplicació del primers auxilis en cas d’accident.

• Responsabilitzar-se, del manteniment de la farmaciola. 

• Cuidar que el comportament dins i fora de l’aigua, s’ajusti al de la normativa 
vigent( Reglament d’ús).  

• I quantes funcions relacionades amb el seu lloc de treball,l’hi siguin 
encomanades pels Òrgans Municipals competents. 

Tercer.-  Requisits dels aspirants.

a) Tenir complits els 18 anys, i no excedir de la edat màxima de jubilació.

b) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària  Obligatòria , 
Graduat Escolar o equivalent.

c) Estar amb possessió de alguns dels següents títols de :

- Socorrista  aquàtic, expedit per la Federació Espanyola o Federacions 
Autonòmiques de salvament i socorrisme.

-  Socorrista i primers auxilis expedit per la Creu Roja.

- Curs d’habilitació de socorrista aquàtic.

- No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat o incapacitat en 
conformitat en l’ establert a les Lleis .

Quart.- Admissió d’ aspirants i  Presentació de les sol·licituds.    



L’Ajuntament realitzarà la publicitat de les present Bases, per medi d’ anuncis i cartells, 
publicació a la pàgina Web de l’Ajuntament.

El terme de presentació d’ instàncies serà fins dia 30 de maig de 2014, inclòs. 

A la sol·licitud s’adjuntarà:

• Còpia compulsada de la titulació exigida.

•  Currículum. 

• Justificants originals o fotocòpies compulsades dels mèrits que al·leguin. Els 
mèrits que no s’adjuntin a l’ instància dins el termini de presentació de les 
mateixes, no seran tanguts en compte.  

Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagin justificat documentalment en el 
termini de presentació d’instàncies no seran tanguts en compte, en la resolució del 
concurs.  

Cinquè .- Admissió d’ aspirants.

Finalitzat el termini de presentació d’ instàncies, la Batlessa  dictarà una resolució 
declarant la llista d’ admesos i exclosos, composició de l’ òrgan Tècnic de Selecció i 
data de la baremació dels mèrits. La  resolució se publicarà únicament en el tauló d’ 
edictes de l’Ajuntament. 

Sisè .-  Òrgan tècnic de selecció.

- Un president

- 2 vocals

- Secretari. 

Setè .- Criteris de selecció.

a) Experiència.

Per haver treballat a llocs de socorristes, 0’10 punts per cada mes complet de feina, fins 
a un màxim de 3 punts. 

L’experiència a empreses privades s’ha d’acreditar mitjanant fotocopia compulsada del  
contracte de feina.

b) Cursos

Es valorarà aquells cursos que guardin relació amb la plaça que s’ofereix, amb 
excepció del que hagi servit  com habilitació pel desenvolupament de socorrista 
aquàtic,( primers auxilis, monitor esportiu,etc), a valorar amb un màxim de 2 punts.

De menys de 10 hores 0’10 punts



De 10 a 20 hores 0’20 punts

De 21 a 40 hores  0’30 punts

De 41 a 100 hores 0’40 punts

Més de 100 hores 0’50 punts.

c) Altres mèrits

• Coneixement del català :

Grau  oral: 0’25

Grau mitjà: 0’50.

d) Entrevista 

L’entrevista tendrà com objectiu contrastar l’ educació del perfil Professional i aptituds 
del o dels concursants i les seves possibles iniciatives per a la millora de les seves 
funcions del lloc convocat.

Es valorarà i comprovarà l’aptitud, eficàcia, iniciativa de l’aspirant fins a un màxim de 2 
punts.

Vuitè .-

Si l’aspirant seleccionat, no reuneix els requisits per a ser nomenat,  podran ser 
anomenats els següents segons la relació dels aspirants que segueixin en ordre de 
puntuació a aquell.    


