Registre d’Entrada:
Núm.______________
Data_______________

SOL·LICITUD:
PARTICIPACIÓ CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER AL LLOC DE TREBALL
PERSONAL PER
D’AGRAMUNT-2018

SOCORRISTES

PER

LES

PISCINES

MUNICIPALS

__________________________________________amb DNI______________
amb domicili_________________________________________ CP_________
d’_____________________________telèfon___________________________

EXPOSO:
Que havent-se publicat en els taulers d’anuncis la concurrència de sol·licituds pel lloc de treball
d’una plaça PERSONAL PER SOCORRISTES PER LES PISCINES MUNICIPALS
D’AGRAMUNT , i reunint les condicions que s’exigeixen per l’esmentat lloc de treball.

DEMANO:
Que s’accepti aquesta sol·licitud i la documentació, adjunta, per la participació a la concurrència
pública per al lloc de treball: UNA PLAÇA DE PERSONAL SOCORRISTES PER LES
PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
Autoritzo expressament a l’Ajuntament d’Agramunt a consultar la inexistència
d’antecedents penals exigida d'acord amb l'article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol
de modificació del sistema de protecció de la infància i a l'adolescència, per a l'accés i
l'exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb
menors

La qual cosa espero obtenir de la vostra amabilitat.

Agramunt,_____ de __________________ de 2018
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament
d’Agramunt. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació és
l’Ajuntament d’Agramunt..
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Agramunt, a la plaça de l’Església, 1

ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Ajuntament d’Agramunt
EDICTE
----------------Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 104 de data 10 d’abril de 2018,
per la contractació de personal, per raons de necessitat del servei per ocupar TRES places de
SOCORRISTES PER LES PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
Llocs de treball:
Classe:
Contractació:
Dedicació:
Durada:

TRES
SOCORRISTES PER LES PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
laboral temporal per a servei determinat
3 PLACES: TEMPS COMPLERT
Servei determinat entre 9 de juny al 30 d’agost de 2018 ( De dilluns a diumenge)

Condicions dels aspirants:
-

Major d’edat
Graduat escolar o titulació equivalent.
Nivell B de català o títol equivalent.
Títol de socorrista aquàtic i llicència vigent.
Estar inscrit al ROPEC
No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
No haver estat acomiadat per mitjà expedient disciplinari de qualsevol de les administracions
públiques.
Es valorarà positivament l’experiència, la flexibilitat horària i el treball en cap de setmana.
D'acord amb l'article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció
de la infància i a l'adolescència, per a l'accés i l'exercici de les professions, els oficis i les activitats
que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
A aquest efecte s’haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació
negativa del registre central d'antecedents penals o bé autoritzar a l'ajuntament d’Agramunt a que
accedeixi a la seva informació penal.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta concurrència pública, s'ha de produir
en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment del
nomenament o contractació.

Valoració currículum:
Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant currículum vitae i documentació
acreditativa dels mateixos
a) Experiència professional pels serveis prestats desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a les del
lloc de treball, a l’Administració pública o al sector privat.
b) Formació: Es valora l’assistència als cursos o mòduls de socorrisme aquàtic , prevenció de riscos o
aquells relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que
aquests llocs requereixen.
c) Altres títols acadèmics: per altres títol acadèmics que tinguin relació directa amb el lloc de treball objecte
de la convocatòria.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds per a la concurrència en el termini des de l’endemà de la
data d’aquesta resolució, i finalitzarà el proper dia 20 d’abril de 2018 , a les 14 hores.
Es presentaran al registre general de l’Ajuntament en horari d’oficina i s’adjuntarà a la sol·licitud la
documentació següent:
- Fotocòpia del DNI
- Documentació acreditativa de les condicions específiques dels llocs de treball
- Currículum vitae
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Ajuntament d’Agramunt

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es resoldrà la present concurrència en el termini
màxim del dia 27 d’abril de 2018, tenint en compte el següent:
- Valoració del currículum presentat
- Entrevista personal amb els aspirants seleccionats que es consideri oportú, que versarà sobre el
currículum i tasques a desenvolupar.
Per realitzar l’entrevista als aspirants seleccionats se’ls citarà oportunament.
Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les oficines municipals i a la Seu
electrònica.
Agramunt, 10 d’abril de 2018

L’Alcalde

Bernat Solé Barril
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