AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI

Ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa per a
la selecció de diversos llocs de treball de personal per a activitats fisicoesportives:
monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea, i socorrista aquàtic. Tramitació
d’urgència. (BTMS 3/2018).
Aprovat per Decret de l’Alcaldia 2018/8 de 16/11/2018
Objecte de la convocatòria
Ampliació de la borsa de treball vigent que servirà per cobrir les necessitats de personal per al bon
funcionament de les piscines municipals i activitats vinculades a l’àrea, per a les categories professionals
següents:


Personal per a activitat fisicoesportives. S’hi inclouen els següents llocs:
-

Monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea.
Socorrista aquàtic

La contractació de personal laboral temporal a través de la borsa, es farà prèvia justificació de casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, de conformitat amb la Llei de Pressupostos de
l’Estat vigent.
Personal per a activitat fisicoesportives: monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea
Modalitat contractual:

Categoria professional: Tècnica Especialista

Règim Jurídic: Personal laboral col·laborador temporal

Titulació acadèmica: Batxillerat o equivalent

Títol de monitor de natació o equivalent.

Es podrà valorar la titulació de socorrista.

Adscripció: GRUP III: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A L’ÀREA D’ESPORTS

Dedicació: en funció de les necessitats del servei, distribuïdes en matins tardes i caps de setmana.

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 d’acord amb la dedicació complementària.

Durada: En funció de les necessitats del servei.

Pagues extraordinàries: gaudiran del dret a percebre les pagues extraordinàries, si s’escau o
l’equivalent proporcional atesa la dedicació i durada del contracte .

Socorrista aquàtic
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: en funció de les necessitats del servei, distribuïdes en matins, tardes i caps de setmana.
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Funcions:

Iniciar, coordinar i impartir classes de natació i d’activitats aquàtiques per a persones i grups fent ús
de diferents mètodes d’ensenyament i material didàctic.

Iniciar, coordinar i guiar activitats recreatives en les instal·lacions de les piscines per a diferents
grups.

Explicar i demostrar tècniques de natació i d’entrenament als participants i avaluar-ne el progrés.

Prevenir danys i situacions perilloses en les instal·lacions de la piscina.

Controlar la sala de musculació i fitnes i donar-ne assessorament a les persones usuàries.

Aquelles altres funcions que puguin estar vinculades a l’àrea.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

8097a9b7c8174990860a8994e025717d001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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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: en funció de les necessitats del servei.
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 valoraran
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.
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 llengua catalana. Les persones aspirants que no puguin acreditar els coneixements de nivell C de
la Junta Permanent de Català o un altre certificat o titulació equivalent o superior hauran de realitzar una
prova de llengua catalana.

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 10 de
desembre de 2018.
Cal







acompanyar a la sol·licitud (model annex I) la documentació següent:
Currículum vitae.
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la titulació exigida per a cada lloc de treball
Certificat del nivell de suficiència de català (nivell C de català o C1 del MECR)
Titulació de coneixement de llengua espanyola d’acord amb l’apartat 2.8
Certificat que acrediti l’experiència en les funcions que s’indiquen a l’apartat 1 de les bases.
presentar el model annex II
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Prova de característiques personals. La comissió de selecció podrà convocar els aspirants per avaluar les
característiques personals requerides per al lloc de treball.
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Relació de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la persona sol·licitant
juntament amb fotocòpies dels contractes, nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels
serveis prestats.
Formació: cursos relacionats amb matèries i formació pròpies del lloc de treball.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que podrà presentar-se fins al moment de la
contractació.
Justificant acreditatiu del pagament de la taxa (art. 4 bases generals)
Mollerussa, novembre de 2018
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