AJUNTAMENT DE LA VILA
DE
SANT LLORENQ DE MORUNYS

AJUNTAMENT DE SANT LLORENt DE MORUNYS
A l'Ajuntament de Sant Lloren~ de Morunys, a les 17 hores del dia 6 de juny de 2018, i d'acord
amb les bases que regeixen la convocatoria per a la provisió mitjan~ant concurs de dos
socorristes pera les piscines municipals de Sant Lloren~ de Morunys durant l'estiu de 2017, es
reuneix el tribunal qualificador, amb la composició següent:
Representant Escola d' Administració Pública : Titular: Mari Carme Rodríguez Salcedo .
Tecnic d'Administració Local: Titular: Ramon Freixa Anfruns.
Tecnica en la Materia, Titular: Alba Colell Roure.
Reunit el Tribunal, i seguint les bases que regeixen la convocatoria, aprovada pel Ple de
1' Ajuntament en la sessió del dia 19 d'abril de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província
de L/eido nen el BOP núm. 90 del dia 10 de maig de 2018, i es procedeix a realitzar la valoració

deis merits per a cadascun deis aspirants conforme la documentació acreditada i aportada per
cadascun deis aspirants dins el termini de presentació d'instancies.
Es realitza la valoració seguint els barems fixats en la base sisena .
Fases del procés selectiu:

1. Selecció. És per la modalitat de concurs i consta de tres fases:
1.1.
Valoració de merits. Consisteix en la valoració del currículum deis aspirants,
d'acord amb el barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada
dins el termini de presentació d'instancies (!'experiencia s'acredita amb !'Informe de
vida laboral).

1.1.1.

Experiencia professional com a socorrista. Es puntuara a raó de 0,50
punts per 30 dies treballats, fins a un maxim de 4 punts.

1.1.2.

Experiencia professional en ambit del lleure i de l'esport. Es puntuara a
raó de 0,25 punts per 30 dies treballats, fins a un maxim de 2 punts.

1.1.3.

Formació en el món del lleure, ambit educatiu i esportiu, ambit sanitari
i primers auxilis. Es valorara a raó de 0,50 punts la titulació dins l'ambit sanitari
i de primers auxilis i a raó de 0,25 punts per titulació relacionada amb el mon
del lleure, l'educació i l'esport, fins a un maxim de 1 punt.
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Reunit el Tribunal í valorats els merits d'acord amb la documentació acreditada dins del període
de presentació d'instancies el Tribunal acorda atorgar les puntuacions que queden reflectides a
la taula que s' annexa a l'acta.
Ates que només s'ha presentat un aspirant queda una pla~a de socorrista per cobrir.

El tribunal qualíficador acorda propasar a l'organ de contractació la formalització del contracte de
treballa Albert Oriol Artigas, per ésser l'aspirant que ha obtingut majar puntuació.
Sant Lloren~ de Morunys, 6 de juny de 2018.
Ramon Freixa i Anfruns,

Alba Colell Roure,

Tecnic Admini tració Local

Tecnica en larateria,

__-.'1~..-___

Secretari

M ari Carme Rod ríguez Salcedo,
Representant Escala Administració Pública
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