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Informació pública sobre nou termini de presentació de sol·licituds de per
seleccionar i constituir una segona borsa de treball de socorristes, aprovat per
resolució d’alcaldia 344/2019, de 14 de maig.
El 23 de maig de 2017, per resolució d’alcaldia 416/2017, es va convocar un procés
selectiu de personal per a constituir borses de treball de socorristes i conserges, per
atendre la piscina municipal, en les temporades d’estiu, mitjançant el sistema de
concurs-oposició.
Amb el personal de la borsa de socorristes, s’ha atés la piscina municipal en les
temporades d’estiu 2017 i 2018, mitjançat la contractació de socorristes com a personal
laboral temporal.
En aquest any, s’ha contactat amb el personal integrant d’aquesta borsa i únicament han
acceptat l'oferta tres aspirants, de manera que s’ha esgotat la llista. Per això, cal obrir un
nou termini de deu dies de presentació de sol·licituds, d’acord amb les bases del 2017.
Les persones seleccionades passaran a formar una segona llista d’aspirants, per tal de
continuar el rigorós ordre de la borsa i donar oportunitat als que han acceptat.
En ús de les atribucions establides per l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i legislació concordant,
RESOLC
Obrir un nou termini de deu dies, a partir de la publicació d’aquesta resolució en el portal
de transparència, en el lloc web municipal i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a
la presentació de sol·licituds per a seleccionar i constituir una segona borsa de treball de
socorristes, segons les bases aprovades per resolució d’alcaldia 416/2017, de 23 de
maig.
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