
           
 

                            
 
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
 

 
 

ANUNCI 
 
AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE L’ÀREA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT 
DE MOLLERUSSA PER A LA SELECCIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE SOCORRISTA 
AQUÀTIC (Decret de l’Alcaldia 017/2018). 
 
Modalitat contractual:  

• Categoria professional: Tècnics Auxiliars 
• Règim Jurídic: Personal laboral col·laborador temporal 
• Titulació acadèmica: Batxillerat o equivalent 
• Títol oficial de socorrista aquàtic o acreditació equivalent.  
• Adscripció: GRUP III: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A L’ÀREA 

D’ESPORTS  
• Dedicació: 5,50 hores per setmana (cap de setmana) 
• Percentatge de dedicació: 14,67 % setmanal sobre 37,5 h/s 
• Retribucions: La retribució, proporcional a la dedicació, es determina en funció de 

la categoria professional indicada abastant els conceptes següents: 
• Sou base:  ..............................   Subgrup C1 
• Complement de destinació: ......   Nivell 16  
• CE:  component retributiu en funció de la dedicació complementària. 
• Durada: fins al 30 de juny de 2018 
• Pagues extraordinàries: gaudiran del dret a percebre les pagues extraordinàries, 

si s’escau o l’equivalent proporcional atesa la dedicació i durada del contracte . 
 
Funcions 

• Dur terme les tasques pròpies del socorrista (vigilància i primers auxilis) d’acord 
amb la normativa legal vigent.  

• Vigilar que els usuaris respectin les normes d’ús de la instal·lació i  informar-los  
en  cas  que actuïn de forma contrària. 

• Omplir el llibre d’incidències amb aquelles actuacions que hagi dut a terme. 
• Controlar l’ús i les existències del material mèdic i de farmaciola i comunicar les 

mancances a l’empresa adjudicatària que és qui té cura de reposar-les, amb la 
màxima diligència 

• Col·laborar amb els plans d’emergència i evacuació de la instal·lació cas de ser 
necessari. 

• Col·laborar, si són requerits, en tots els actes de dinamització social o jornades 
de recreació que s’organitzin a la piscina. 

• Atenció als usuaris, trasllat de persones disminuïdes, ajuda a persones amb 
mobilitat reduïda,  etc.  

• Suport a l’ensenyament, provisió de material, llistes d’assistència, etc. 
• Controlar l’ordre i l’aforament màxim establert per normativa dins de la piscina. 
• Farà complir la distribució de l’espai entre els usuaris de bany lliure i cursetistes 

que s’hagi marcat des de la direcció del recinte, així com realitzarà el  control del 
material esportiu que s’utilitza, d’acord amb els criteris establerts per cada cas. 
 

Es valorarà 
 

Serveis prestats en llocs de treball de característiques similars. Puntuació: 0,20 punts 
per mes treballat, fins a un màxim de 10 punts.  
L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral acompanyat dels contractes de 
treball o certificats que justifiquin la categoria laboral, la dedicació i la durada. 
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Formació relacionada amb el lloc de treball. Es valoraran el cursos de formació 
relacionats amb el lloc de treball que s’hagin acreditat documentalment. 
Puntuació: 0,005 punts per hora de formació. Puntuació màxima 10 punts. 
 
Titulacions superiors: Es valoraran les titulacions superiors que s’hagin acreditat 
documentalment. 
Punts: 0,5 punts per titulació. Puntuació màxima 1 punt. 

  
Prova de característiques personals. La comissió de selecció podrà convocar els 
aspirants per avaluar les característiques personals requerides per al lloc de treball. 
 
Presentació de documentació. Omplir el model oficial de sol·licitud. Tota la informació 
que es faci constar en el currículum s’ha d’acreditar documentalment i s’ha de presentar 
al Registre de l’Ajuntament de Mollerussa (plaça de l’Ajuntament, 2, 1a. planta – 25230 
Mollerussa). El període de presentació finalitza el dia 8 de febrer a les 14 hores. 
 
El model de sol·licitud i les bases generals de la Borsa de treball es poden trobar a la 
pàgina web municipal. 
 
La documentació que no s’hagi presentat abans d’aquesta data no es considerarà a 
efectes d’avaluació. 
 
Mollerussa, 18 de gener de 2018 

                                                            
 L’alcalde 

                 Marc Solsona Aixalà         
 
 
 


