BORSA DE TREBALL
OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A DOS
CONTRACTES DE TREBALL, A TEMPS PARCIAL PER A SOCORRISTA AQUÀTIC
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA MATA. 2017.
L’Ajuntament de La Mata ha acordat per Decret de data 2 de juny de 2017 la
necessitat de formalitzar dos contractes de treball a temps parcial per a cobrir el lloc de
socorrista a la piscina municipal de La Mata al llarg dels mesos que estarà oberta, així
com s'han determinat els criteris de selecció del lloc de treball.
Llocs de treball: 2.
Contractes a formalitzar: 2.
Modalitat de contracte: contracte a temps parcial per obra o servei.
PRIMERA: El procediment serà concurs entre els /les diversos/es aspirants al mateix
que reuneixen els següents requisits documentals:
1.1.- Estar en possessió del carnet de socorrista aquàtic.
1.2.- Haver complit 18 anys.
1.3.- Acreditar experiència anterior en lloc de treball igual o similar. Es comptarà un
punt per cada mes de treball.
SEGONA: El programa s'allargarà des del 24 de juny al 31 d'agost de 2017.
La dedicació de cadascun dels destinataris/es del contracte serà de 31,5 hores
setmanals i s'haurà d'adequar als horaris d'obertura del lloc de treball. Que serà de
dilluns a diumenge d'11:00h a 20:00h.
TERCERA: El salari serà el corresponent, segons marca el conveni d'instal·lacions
esportives per al lloc de socorrista d'instal·lacions aquàtiques.
QUARTA: L’objecte dels contractes de treball que es proposen és mantenir la
seguretat en la instal·lació de la piscina municipal de La Mata ubicada al carrer
extramurs de La Mata.
CINQUENA: Els /les aspirants al concurs sol·licitaran individualment la seua inclusió al
procés de selecció d’aquesta convocatòria mitjançant la instància genèrica de
l'Ajuntament a la que acompanyaran la justificació dels extrems esmentats en la base
primera.
La documentació s'haurà de presentar a les oficines de l’ajuntament en horari de
dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h.
Documentació a presentar junt amb la instància:
 Acreditació de la possessió de la titulació o carnet de socorrista aquàtic.
 Còpia del DNI del/ la sol·licitant
 Documentació acreditativa de l'experiència en llocs de treball similars.
Nota: es prioritzarà per a un lloc de treball la residència al municipi.
SISENA: El termini per a presentar les instàncies serà, des del següent al de la publicació
de les presents bases al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i fins al dilluns 12 de
juny a les 12:00h.
SETENA: Per a la valoració de documentació i baremació de candidats/tes es constituirà
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una Comissió Qualificadora integrada per: President, Secretari i un vocal entre els
regidors del'ajuntament. Els càrrecs es designaràn en el moment de la selecció.
VUITENA: Una vegada feta la baremació corresponent la Comissió Qualificadora
comunicarà la condició de seleccionat/da als/les corresponents per alguna de les vies
facilitades al respecte pels/ les candidates que hauran d'acceptar el lloc de treball.
Optaràn al lloc de treball els dos primers candidats de la borsa. En cas de renúncia
optaría el següent. La borsa tindrà una durada fins al tancament de la piscina.
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