Basses procediment selecció
Lloc de treball:
treball Socorrista-Monitor/a
Àrea o Servei:
Servei Piscina municipal
Grup professional:
professional Socorrista-Monitor/a unidisciplinar
PRIMERA- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.- La present convocatòria té com a objecte immediat el cobriment de les
vacants de socorristes a la piscina municipal de Benissa.
2.-Aquests llocs de treball seran enquadrats en els pertinents Grups
Professionals inclosos en el Conveni Col•lectiu estatal d’Instal·lacions Esportives i
Gimnasos segons les tasques a realitzar, d’aplicació en el centre de treball de
Benissa Impuls S.A. ubicat en la Costera del Pobil, s/n de 03720-Benissa
3.- Les retribucions seran les pròpies del grups professionals abans apuntat i
tot i que cobriment de les vacants seran mitjançant contractes temporals dins
la previsió de plantilla de Benissa Impuls S.A. per l’exercici 2019.
4.-Una vegada coberta les vacants, la resta de candidats/tes quedaran dins
d’un llistat que romandrà disponible per oferir el qualsevol altres vacants dins
la previsió d’activitats de la instal·lació o qualsevol altre necessitat puntual que
puga sortir.
SEGONA. PUBLICITAT
Les presents Bases, llistat de candidats/es admesos/es i exclosos/es, dates de
l’entrevista a realitzar, i tots els anuncis que es deriven de la mateixa, seran
publicades en la web de Benissa Impuls i la de la Piscina Municipal.
Per donar la major publicitat possible a les presents basses també es
presentarà oferta amb els requisits incloses dins d’aquestes al Consorci de
Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA) i les xarxes socials de la
instal·lació i de l’Ajuntament de Benissa.
TERCERA. PERFIL
Referent al lloc de treball, es descriu com a socorrista valorant la formació
com a monitor/a polivalent que realitze tasques referides activitats aquàtiques
o de natació. A més també es valorarà formació necessària per realitzar
tasques de cicle indoor o SpinningR, tasques dins de la Sala Fitness i musculació i
tasques referents a activitats col·lectives de preparació física en grup amb
suport musical o sala d’entrenament polivalent.
En tot cas, la distribució final de tasques i horaris serà ajustada segons les
necessitats i perfil dels/les diferents integrants dins la plantilla de la piscina
municipal, buscant sempre la millor adequació dels diferents perfils a les
tasques a realitzar.
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QUARTA. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN LES PROVES
1.-Tenir almenys setze anys d’edat i ser nacional d'un Estat membre de la Unió
Europea. Així mateix, els estrangers podran participar en la convocatòria
havent d'acreditar abans de la contractació que reuneixen les condicions legals
per a ser contractats.
2.-Certificat negatiu d’Inscripció en el Registre Central de Delinqüents Sexuals
del Ministeri de Justícia.
3.-Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals dels
llocs de treball convocats i no trobar-se inhabilitat/a per l’acompliment de les
funcions públiques.
4.- Estar en possessió de la titulació de salvament aquàtic i primers auxilis (SOS).
En la comunitat valenciana tenen la potestat d’atorgar l’esmentada titulació:
.-La federació de Salvament i Socorrisme de la comunitat valenciana
(Fed. espanyola)
.-Cruz Roja Espanyola.
.-L’ institut valencià de Educació Física.
.-Conselleries con competències en matèria d’esport i de sanitat
.-SERVEF
QUINTA. RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
1.-Documentació. Sol·licitud al correu electrònic de serveis@benissaimpuls.es
adjuntant per mitjà de fitxer electrònic (pdf) la sol·licitud, la documentació
requerida i qualsevol altra documentació d’interès.
2.- Termini de recepció de sol·licituds: serà de 5 dies hàbils des de la publicació
de l'anunci de la convocatòria. Durant aquest període les Bases estaran
exposades.

SEXTA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal estarà composat per:
President: Director Tècnic-Gerent de la companyia
Vocals: Coordinador de la instal·lació, coordinadora activitats aquàtiques i el
cap de serveis de la mercantil municipal.
Per a la constitució i actuació del tribunal es requerirà la presència de més de
la meitat dels seus membres i sempre la del/la President/a i Secretari/a. El
tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els
acords necessaris per a portar a bon fi les proves selectives i el procés selectiu
en tot el no previst en estes Bases.
SÈPTIMA. PROVES SELECTIVES.
El sistema de selecció serà una entrevista personal i una fase de concurs.
L’entrevista personal la realitzarà el tribunal relacionada amb les funcions del
lloc a cobrir i equivaldrà fins a un màxim de 2,5 punts.
A més, pel que fa al concurs de mèrits es valorarà el següent:
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-Experiència prèvia dins la mercantil, 0.20 punts per mes, amb un màxim de 1
punt.
-Experiència prèvia en treballs similars, que podrà ser afegida a l’anterior camp
d’experiència prèvia dins Benissa Impuls si no coincideix, puntuant 0.10 punts
per mes, amb un màxim de 1 punts. S’haurà d’acreditar Informe de Vida Laboral
i Contractes o Certificat de Serveis Realitzats en cas de tractar-se
d’Administració pública.
.-Formació acadèmica: 1,5 titulació universitària superior, 1 diplomatura
universitària, 0,5 ADAFE, Cicle formatiu o equivalent
.-Formació complementària:
• Activitats col·lectives (0(0-2) cursos relacionats amb matèries que es
desenvolupen en grup amb suport musical o en sala polivalent. El
sistema de puntuació serà el següent:
.-Per cada curs 0,25 punts.
Aquest cursos podran ser:
.-Curs
d’instructor
d’activitats
dirigides
coreografiades
Tonificació:(Aeróbic, Step, G.A.P, T.B.C, CIRCUIT TRAINING, cardiobox…)
.-Curs d’instructor de cicle indoor.
.-Instructor de los programas Les Mills (body pump, body combat,…)
.-Instructor/a de Zumba

y

Altres cursos que es podran valorar:
.-Curso de Especialista en Actividad Física Recreativa para la Tercera
Edad
.-Monitor de Pilates
.-Monitor de Ioga.
.-Curs d’Instructor de Danses Urbanes i Modernes o similar(New style,
oldschool, dancehall, jazz funk, gangsta, house dance, waacking, jazz
lyrical y modern etc...),
.-Cursos relacionats amb animació de grups i activitats infantils.
•

Natació (0(0-2) cursos relacionats o titulacions oficials d’activitats
aquàtiques. Aquest cursos i la manera de valorar-los serà de la següent
manera:

Cursos de Natació reconeguts per la federació espanyola de natació
.-Entrenador natació nivell I (Monitor de Natació), 0.5 punts.
.-Entrenador natació nivell II (Entrenador Auxiliar de Natació), 1 punt.
.-Entrenador natació nivell III (Entrenador Superior de Natació)1.5 punts.
Cursos de Natació realitzats por la Federació de Natació de la Comunitat
Valenciana.
.-Monitor de Natació, nivell I (Monitor de natació) 0.5 punts.
.-Entrenador de Natació, nivell II (Entrenador auxiliar de natació) 1 punt.
.-Mestre de Natació, nivell III(entrenador superior de natació) 1.5 punts.
Altres cursos que es podran valorar, 0.25 punts cadascun d’ells fins a un
màxim de 0.5:
.-Monitor de Natació per bebès o Matronatació.
.-Monitor de Aquagym o Aquafitness,
.-Terapèutica.
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.-Natació prepart…
OCTAVA. RESULTATS.
L’ordre de qualificació vindrà donat per una suma de les diferents puntuacions
tenint prioritat en cas d’empat la major puntuació obtinguda en la fase de
entrevista personal.
La relació definitiva amb les puntuacions serà publicada en la pàgina web de la
mercantil municipal
NOVENA.- RECLAMACIONS I RECURSOS.
1.- Contra la llista definitiva de puntuacions, les persones interessades podran
presentar reclamació davant de la Direcció Gerència de l'empresa en el termini
de 5 dies hàbils
2.- Tant la Direcció Gerència com el Tribunal resoldran motivadament les
reclamacions presentades notificant-se-les a les/els reclamants.
3.-Contra els actes de resolució de reclamacions, contra la llista d’ admeses/os i
exclosos/es i contra els actes del Tribunal Qualificador, les persones
interessades podran presentar demanda davant de la jurisdicció laboral.
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