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BASES I CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A FORMAR UNA BORSA DE 
SOCORRISTES PER AL SERVICI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA FONT D'EN 
CARRÒS. 
 
 
Base primera. Objecte de la convocatòria. L'objecte de la present convocatòria és la formació d'una 
borsa de treballadors amb els que formalitzar, en supòsits de necessitat temporal, contracte laboral de 
duració determinada per a exercir les funcions pròpies de socorrista de la piscina municipal durant la 
temporada estival de l'any 2018. 
 
Les tasques més significatives dels socorristes, en cas de ser cridats a la contractació, seran les següents: 
 
-Encarregar-se del manteniment de la vigilància en el bany i de les condicions de seguretat i higiene en el 
recinte de la piscina com a mesures de prevenció d'accidents i malalties. 
-Salvament i aplicació de primers auxilis en cas d'accident. 
-Responsabilitzar-se del manteniment complet i en perfectes condicions de la farmaciola de la piscina. 
-Control de l'accés de persones al recinte de la piscina pública municipal, així com del control de la neteja 
de la mateixa i de les instal·lacions municipals annexes de servici. 
-Responsabilitzar-se de la seguretat en el recinte de la piscina municipal per a la prevenció d'accidents, 
tant dins com fora de l'aigua, vigilant pel correcte compliment de la normativa respecte d'això.  
-Control d'usuaris en el recinte de la instal·lació, fent respectar les hores d'obertura i tancament, així com 
l'aforament i els usos. 
-Mantindre en tot moment el necessari decor personal i la deguda correcció i respecte cap als usuaris.  
-Realitzar totes aquelles funcions que, a pesar de no haver-se especificat, corresponguen al lloc de treball. 
 
 
Base segona. Règim de funcionament de la borsa. La borsa estarà integrada per les persones candidates 
que hagen sol·licitat la seua participació en el procés selectiu, sent la seua col·locació en la borsa segons 
l’ordre de major puntuació obtinguda en  la fase concurs. 
 
La relació laboral temporal es formalitzarà per mitjà d'alguna de les modalitats regulades en l'article 15.1 
de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març: Queda a criteri 
de l'alcaldia la valoració i decisió del moment de formalitzar el corresponent contracte laboral temporal, 
segons les necessitats dels servicis. La crida s'efectuarà respectant l'orde en què els integrants figuren en 
la borsa llevat que, per impossibilitat derivada de la normativa laboral, no puga formalitzar-se amb eixe 
aspirant el contracte laboral temporal requerit. 
 
La vigència de la borsa de treball serà per a la temporada estival de l'any 2018.  
 
El sistema de selecció serà el concurs de mèrits. 
 
 
Base tercera. Condicions dels aspirants. Per a ser admesos al procés selectiu els aspirants hauran de 
reunir els següents requisits en la data en què finalitze el termini d'admissió d'instàncies: 
 
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un dels restants Estats membres de la Unió Europea; 
o d'aquells Estats a què els siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els Tractats 
internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya; o ser cònjuge d'algun dels 
casos anteriors, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendent i els del seu 
cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen 
a costa seu. O ser estranger no inclòs en els anteriors supòsits amb residència legal a Espanya. 
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b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o del títol 
de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), o Socorrista Aquàtic Federat o de la Creu Roja, o 
titulació equivalent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i de prestació 
de primers auxilis.   
 
c) Haver complit 18 anys d'edat. 
 
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les corresponents funcions. 
 
e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions 
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al 
cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, 
en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a 
l'ocupació pública.  
 
f) No exercir per si, o per mitjà de substitució un segon lloc de treball, càrrec o activitat, en el sector 
públic de caràcter retribuït. 
 
g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra  
la llibertat i indemnitat sexual.  A aquest efecte qui vullga accedir a aquesta borsa de treball ha d'acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del registre central d'antecedents 
penals 
 
Base quarta. Instàncies. Qui desitge prendre part en el procés selectiu haurà de presentar una instància 
dirigida a l’Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament en la qual declararà complir tots els requisits fixats en 
les presents bases. La instància haurà de presentar-se en el Registre General o bé en la forma prevista en 
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques  
La instància haurà d’anar  acompanyada de: 
 

 Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat. 
 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits que al·lega per a la seua 

valoració en la fase de concurs.  
 El justificant de l'abonament de la taxa per participació en el procés selectiu en l'Ajuntament de 

La Font d'en Carròs , fixada en 15,00 euros. 
 
El termini de presentació d'instàncies començarà l'endemà de publicació de l'edicte corresponent en el 
tauler d'edictes municipal, i finalitzarà el 11 de maig de 2018. 
 
Una vegada publicat l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, les bases estaran a disposició de 
qualsevol interessat. L'anunci de convocatòria i les bases íntegres es publicaran en la pàgina web oficial 
de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs (www.lafontdencarros.es) 
 
L'import de la taxa només serà tornat en cas de no realització del fet imposable per causes no imputables 
a l'interessat. 
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Base quinta. Tribunal qualificador. La composició del tribunal que ha de jutjar les proves selectives 
serà la següent:Tres membres del personal de l'Ajuntament, designats per l’Alcaldia-Presidència, actuant 
un d'ells com a President i altres com a Secretari. 
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot.  
Donada la seua condició d'òrgan col·legiat, serà d’aplicació en el seu funcionament allò que disposa la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La designació dels membres del tribunal, titulars i suplents, es farà pública en el tauler d'edictes de la 
Corporació. 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la mitat dels seus membres, 
titulars o suplents. 
El tribunal qualificador estarà facultat per a resoldre qualsevol dubte o incidència que poguera sorgir 
durant la celebració de les proves selectives, i per a prendre acords i dictar quantes normes siguen 
necessàries per al bon orde i resultat de les mateixes. 
Contra els actes del tribunal qualificador es podran interposar els següents recursos i reclamacions: 
 

Contra les propostes finals dels aspirants aprovats i, en general, contra els actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment selectiu o produïsquen indefensió i que 
no esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada basant-se en l'article 121 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, davant de l'alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua 
notificació, o de la seua publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorreguts tres 
mesos des de la interposició sense que recaiga una resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs, quedant expedita la via del recurs contenciós-administratiu, i això sense perjuí que es puga 
exercitar un altre que s'estime pertinent. 
 
Contra els altres actes de tràmit els interessats podran presentar les reclamacions i formular les 
al·legacions que estimen pertinents, davant del tribunal en el termini de deu dies a comptar del 
següent a la data de publicació. 

 
Les presents bases vinculen al tribunal. En allò que s'ha referit a les incidències no previstes durant el 
desenrotllament del procés selectiu resultarà d'aplicació el que dispose el tribunal qualificador en 
l'exercici de les seues competències, les resolucions del qual vinculen a esta Corporació. 
 
Base sisena. Sistema de selecció. El sistema selectiu constarà d'una fase de concurs de mèrits. El concurs 
consistirà en l'aplicació pel tribunal del barem de mèrits inclosos en l'annex I d'estes bases.  
Només seran valorats els mèrits al·legats pels aspirants en el termini de presentació d'instàncies per a 
participar en este procediment, sempre que hagen sigut acreditats documentalment en eixe mateix termini, 
o en termini posterior en fase de requeriment d'esmena.  
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d'obtindre's en la data en què finalitze el termini de 
presentació d'instàncies. 
 
 
Base sèptima. Proposta del tribunal. Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, el tribunal 
elevarà proposta a l'autoritat competent proposant la formació de la borsa de treball temporal. L'orde de 
col·locació en la borsa estarà determinat en funció de la major puntuació total obtinguda en la fase de 
concurs. Els empats en la puntuació es resoldran per sorteig públic. 
 
Base huitena. Constitució de la borsa. La borsa de treball temporal de socorristes es constituirà 
mitjançant un decret de l'alcaldia, el qual s'ajustarà a la proposta formulada per el tribunal qualificador. Es 
farà pública en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de La Font 
d'en Carròs (www.lafontdencarros.es). 
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Base novena. Incidències. El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre 
els acords necessaris per al bon orde de la selecció en tot el no previst en estes bases. La convocatòria i 
les seues bases i quants actes administratius es deriven d'ella i de les actuacions del tribunal qualificador 
podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma previstos en la  Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Base desena. Legislació aplicable. En tot allò no previst en esta convocatòria resultarà d'aplicació el 
Capítol I del Títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic així com a 
nivell reglamentari, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny. Amb vista al funcionament del tribunal serà 
aplicable la normativa autonòmica següent: Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana i Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de 
Selecció, Provisió de Llocs i Carrera Administrativa del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, així 
com supletòriament el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, Reglament General d'Ingrés i Provisió de 
Llocs de Treball del personal al servici de l'Administració de l'Estat. 
 
 

ANNEX I 
BAREM DE MÈRITS PER A LA FASE DE CONCURS. 

 
a) Cursos de socorrisme, socorrisme aquàtic, salvament, Primers auxilis o semblants, d'una duració 
mínima de 15 hores, i relacionats amb el lloc de treball, i sempre que el curs s'hagen finalitzat dins dels 
deu anys anteriors a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies: fins a un màxim de 5 
punts. No serà valorat com a mèrit en el concurs el títol aportat i emprat com a requisit per a participar en 
el present procés selectiu. S'aplicarà el barem següent: 
 

De 100 o més hores: 1 punt. 
De 75 a 99 hores: 0,75 punts. 
De 50 a 74 hores: 0,50 punts. 
De 25 a 49 hores: 0,25 punts. 
De 15 a 24 hores: 0,15 punts. 

 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent títol o diploma del curs. 
 
b) Experiencia professional com a socorrista en piscines d'ús col·lectiu de titularitat pública o privada, en 
parcs aquàtics o en platges, sempre que les funcions s'hagen desenrotllat dins dels deu anys anteriors a la 
data de terminació del termini de presentació d'instàncies: per cada mes de servicis prestats 0,15 punts, 
fins a un màxim de 5 punts. Si els servicis prestats ho han sigut a jornada parcial, la puntuació es 
prorratejarà de forma proporcional. 
 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent contracte de treball (a falta d'això es podrà 
aportar certificat expedit per l'empresa o Administració corresponent indicativa del lloc de treball exercit, 
o nòmines compulsades en les que figure el lloc de treball), i per mitjà de vida laboral expedida per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, on conste la duració de la relació laboral. 
 
c) Titulació addicional a aquella exigida com a requisit per a participar en la borsa.  

- Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport, Fisioteràpia, Infermeria, Farmàcia o Medicina : 1 punt. 
- Estar en possessió del títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), 
Tècnic en Auxiliar d'Infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries o Tècnic de Farmàcia 
o Parafarmàcia : 0,50 punts.  

 



  Ajuntament de 

La Font d’en Carròs 
(VALÈNCIA) 

 
Plaça de l’Ajuntament, 17    –    Tel. 96 283 30 00  –    Fax 96 283 36 94     C.P. 46717 (València) 

www.lafontdencarros.es 
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b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o del títol 
de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), o Socorrista Aquàtic Federat o de la Creu Roja, o 
titulació equivalent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i de prestació 
de primers auxilis.   
 
c) Haver complit 18 anys d'edat. 
 
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les corresponents funcions. 
 
e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions 
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al 
cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, 
en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a 
l'ocupació pública.  
 
f) No exercir per si, o per mitjà de substitució un segon lloc de treball, càrrec o activitat, en el sector 
públic de caràcter retribuït. 
 
g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra  
la llibertat i indemnitat sexual.  A aquest efecte qui vullga accedir a aquesta borsa de treball ha d'acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del registre central d'antecedents 
penals 
 
Base quarta. Instàncies. Qui desitge prendre part en el procés selectiu haurà de presentar una instància 
dirigida a l’Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament en la qual declararà complir tots els requisits fixats en 
les presents bases. La instància haurà de presentar-se en el Registre General o bé en la forma prevista en 
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques  
La instància haurà d’anar  acompanyada de: 
 

 Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat. 
 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits que al·lega per a la seua 

valoració en la fase de concurs.  
 El justificant de l'abonament de la taxa per participació en el procés selectiu en l'Ajuntament de 

La Font d'en Carròs , fixada en 15,00 euros. 
 
El termini de presentació d'instàncies començarà l'endemà de publicació de l'edicte corresponent en el 
tauler d'edictes municipal, i finalitzarà el 11 de maig de 2018. 
 
Una vegada publicat l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, les bases estaran a disposició de 
qualsevol interessat. L'anunci de convocatòria i les bases íntegres es publicaran en la pàgina web oficial 
de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs (www.lafontdencarros.es) 
 
L'import de la taxa només serà tornat en cas de no realització del fet imposable per causes no imputables 
a l'interessat. 
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Base quinta. Tribunal qualificador. La composició del tribunal que ha de jutjar les proves selectives 
serà la següent:Tres membres del personal de l'Ajuntament, designats per l’Alcaldia-Presidència, actuant 
un d'ells com a President i altres com a Secretari. 
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot.  
Donada la seua condició d'òrgan col·legiat, serà d’aplicació en el seu funcionament allò que disposa la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La designació dels membres del tribunal, titulars i suplents, es farà pública en el tauler d'edictes de la 
Corporació. 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la mitat dels seus membres, 
titulars o suplents. 
El tribunal qualificador estarà facultat per a resoldre qualsevol dubte o incidència que poguera sorgir 
durant la celebració de les proves selectives, i per a prendre acords i dictar quantes normes siguen 
necessàries per al bon orde i resultat de les mateixes. 
Contra els actes del tribunal qualificador es podran interposar els següents recursos i reclamacions: 
 

Contra les propostes finals dels aspirants aprovats i, en general, contra els actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment selectiu o produïsquen indefensió i que 
no esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada basant-se en l'article 121 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, davant de l'alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua 
notificació, o de la seua publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorreguts tres 
mesos des de la interposició sense que recaiga una resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs, quedant expedita la via del recurs contenciós-administratiu, i això sense perjuí que es puga 
exercitar un altre que s'estime pertinent. 
 
Contra els altres actes de tràmit els interessats podran presentar les reclamacions i formular les 
al·legacions que estimen pertinents, davant del tribunal en el termini de deu dies a comptar del 
següent a la data de publicació. 

 
Les presents bases vinculen al tribunal. En allò que s'ha referit a les incidències no previstes durant el 
desenrotllament del procés selectiu resultarà d'aplicació el que dispose el tribunal qualificador en 
l'exercici de les seues competències, les resolucions del qual vinculen a esta Corporació. 
 
Base sisena. Sistema de selecció. El sistema selectiu constarà d'una fase de concurs de mèrits. El concurs 
consistirà en l'aplicació pel tribunal del barem de mèrits inclosos en l'annex I d'estes bases.  
Només seran valorats els mèrits al·legats pels aspirants en el termini de presentació d'instàncies per a 
participar en este procediment, sempre que hagen sigut acreditats documentalment en eixe mateix termini, 
o en termini posterior en fase de requeriment d'esmena.  
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d'obtindre's en la data en què finalitze el termini de 
presentació d'instàncies. 
 
 
Base sèptima. Proposta del tribunal. Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, el tribunal 
elevarà proposta a l'autoritat competent proposant la formació de la borsa de treball temporal. L'orde de 
col·locació en la borsa estarà determinat en funció de la major puntuació total obtinguda en la fase de 
concurs. Els empats en la puntuació es resoldran per sorteig públic. 
 
Base huitena. Constitució de la borsa. La borsa de treball temporal de socorristes es constituirà 
mitjançant un decret de l'alcaldia, el qual s'ajustarà a la proposta formulada per el tribunal qualificador. Es 
farà pública en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de La Font 
d'en Carròs (www.lafontdencarros.es). 
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Base novena. Incidències. El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre 
els acords necessaris per al bon orde de la selecció en tot el no previst en estes bases. La convocatòria i 
les seues bases i quants actes administratius es deriven d'ella i de les actuacions del tribunal qualificador 
podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma previstos en la  Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Base desena. Legislació aplicable. En tot allò no previst en esta convocatòria resultarà d'aplicació el 
Capítol I del Títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic així com a 
nivell reglamentari, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny. Amb vista al funcionament del tribunal serà 
aplicable la normativa autonòmica següent: Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana i Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de 
Selecció, Provisió de Llocs i Carrera Administrativa del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, així 
com supletòriament el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, Reglament General d'Ingrés i Provisió de 
Llocs de Treball del personal al servici de l'Administració de l'Estat. 
 
 

ANNEX I 
BAREM DE MÈRITS PER A LA FASE DE CONCURS. 

 
a) Cursos de socorrisme, socorrisme aquàtic, salvament, Primers auxilis o semblants, d'una duració 
mínima de 15 hores, i relacionats amb el lloc de treball, i sempre que el curs s'hagen finalitzat dins dels 
deu anys anteriors a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies: fins a un màxim de 5 
punts. No serà valorat com a mèrit en el concurs el títol aportat i emprat com a requisit per a participar en 
el present procés selectiu. S'aplicarà el barem següent: 
 

De 100 o més hores: 1 punt. 
De 75 a 99 hores: 0,75 punts. 
De 50 a 74 hores: 0,50 punts. 
De 25 a 49 hores: 0,25 punts. 
De 15 a 24 hores: 0,15 punts. 

 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent títol o diploma del curs. 
 
b) Experiencia professional com a socorrista en piscines d'ús col·lectiu de titularitat pública o privada, en 
parcs aquàtics o en platges, sempre que les funcions s'hagen desenrotllat dins dels deu anys anteriors a la 
data de terminació del termini de presentació d'instàncies: per cada mes de servicis prestats 0,15 punts, 
fins a un màxim de 5 punts. Si els servicis prestats ho han sigut a jornada parcial, la puntuació es 
prorratejarà de forma proporcional. 
 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent contracte de treball (a falta d'això es podrà 
aportar certificat expedit per l'empresa o Administració corresponent indicativa del lloc de treball exercit, 
o nòmines compulsades en les que figure el lloc de treball), i per mitjà de vida laboral expedida per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, on conste la duració de la relació laboral. 
 
c) Titulació addicional a aquella exigida com a requisit per a participar en la borsa.  

- Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport, Fisioteràpia, Infermeria, Farmàcia o Medicina : 1 punt. 
- Estar en possessió del títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), 
Tècnic en Auxiliar d'Infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries o Tècnic de Farmàcia 
o Parafarmàcia : 0,50 punts.  
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BASES I CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A FORMAR UNA BORSA DE 
SOCORRISTES PER AL SERVICI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LA FONT D'EN 
CARRÒS. 
 
 
Base primera. Objecte de la convocatòria. L'objecte de la present convocatòria és la formació d'una 
borsa de treballadors amb els que formalitzar, en supòsits de necessitat temporal, contracte laboral de 
duració determinada per a exercir les funcions pròpies de socorrista de la piscina municipal durant la 
temporada estival de l'any 2018. 
 
Les tasques més significatives dels socorristes, en cas de ser cridats a la contractació, seran les següents: 
 
-Encarregar-se del manteniment de la vigilància en el bany i de les condicions de seguretat i higiene en el 
recinte de la piscina com a mesures de prevenció d'accidents i malalties. 
-Salvament i aplicació de primers auxilis en cas d'accident. 
-Responsabilitzar-se del manteniment complet i en perfectes condicions de la farmaciola de la piscina. 
-Control de l'accés de persones al recinte de la piscina pública municipal, així com del control de la neteja 
de la mateixa i de les instal·lacions municipals annexes de servici. 
-Responsabilitzar-se de la seguretat en el recinte de la piscina municipal per a la prevenció d'accidents, 
tant dins com fora de l'aigua, vigilant pel correcte compliment de la normativa respecte d'això.  
-Control d'usuaris en el recinte de la instal·lació, fent respectar les hores d'obertura i tancament, així com 
l'aforament i els usos. 
-Mantindre en tot moment el necessari decor personal i la deguda correcció i respecte cap als usuaris.  
-Realitzar totes aquelles funcions que, a pesar de no haver-se especificat, corresponguen al lloc de treball. 
 
 
Base segona. Règim de funcionament de la borsa. La borsa estarà integrada per les persones candidates 
que hagen sol·licitat la seua participació en el procés selectiu, sent la seua col·locació en la borsa segons 
l’ordre de major puntuació obtinguda en  la fase concurs. 
 
La relació laboral temporal es formalitzarà per mitjà d'alguna de les modalitats regulades en l'article 15.1 
de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març: Queda a criteri 
de l'alcaldia la valoració i decisió del moment de formalitzar el corresponent contracte laboral temporal, 
segons les necessitats dels servicis. La crida s'efectuarà respectant l'orde en què els integrants figuren en 
la borsa llevat que, per impossibilitat derivada de la normativa laboral, no puga formalitzar-se amb eixe 
aspirant el contracte laboral temporal requerit. 
 
La vigència de la borsa de treball serà per a la temporada estival de l'any 2018.  
 
El sistema de selecció serà el concurs de mèrits. 
 
 
Base tercera. Condicions dels aspirants. Per a ser admesos al procés selectiu els aspirants hauran de 
reunir els següents requisits en la data en què finalitze el termini d'admissió d'instàncies: 
 
a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un dels restants Estats membres de la Unió Europea; 
o d'aquells Estats a què els siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els Tractats 
internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya; o ser cònjuge d'algun dels 
casos anteriors, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendent i els del seu 
cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen 
a costa seu. O ser estranger no inclòs en els anteriors supòsits amb residència legal a Espanya. 
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b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o del títol 
de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), o Socorrista Aquàtic Federat o de la Creu Roja, o 
titulació equivalent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i de prestació 
de primers auxilis.   
 
c) Haver complit 18 anys d'edat. 
 
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les corresponents funcions. 
 
e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions 
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al 
cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas de personal laboral, 
en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a 
l'ocupació pública.  
 
f) No exercir per si, o per mitjà de substitució un segon lloc de treball, càrrec o activitat, en el sector 
públic de caràcter retribuït. 
 
g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra  
la llibertat i indemnitat sexual.  A aquest efecte qui vullga accedir a aquesta borsa de treball ha d'acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del registre central d'antecedents 
penals 
 
Base quarta. Instàncies. Qui desitge prendre part en el procés selectiu haurà de presentar una instància 
dirigida a l’Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament en la qual declararà complir tots els requisits fixats en 
les presents bases. La instància haurà de presentar-se en el Registre General o bé en la forma prevista en 
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques  
La instància haurà d’anar  acompanyada de: 
 

 Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat. 
 Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits que al·lega per a la seua 

valoració en la fase de concurs.  
 El justificant de l'abonament de la taxa per participació en el procés selectiu en l'Ajuntament de 

La Font d'en Carròs , fixada en 15,00 euros. 
 
El termini de presentació d'instàncies començarà l'endemà de publicació de l'edicte corresponent en el 
tauler d'edictes municipal, i finalitzarà el 11 de maig de 2018. 
 
Una vegada publicat l'anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, les bases estaran a disposició de 
qualsevol interessat. L'anunci de convocatòria i les bases íntegres es publicaran en la pàgina web oficial 
de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs (www.lafontdencarros.es) 
 
L'import de la taxa només serà tornat en cas de no realització del fet imposable per causes no imputables 
a l'interessat. 
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Base quinta. Tribunal qualificador. La composició del tribunal que ha de jutjar les proves selectives 
serà la següent:Tres membres del personal de l'Ajuntament, designats per l’Alcaldia-Presidència, actuant 
un d'ells com a President i altres com a Secretari. 
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot.  
Donada la seua condició d'òrgan col·legiat, serà d’aplicació en el seu funcionament allò que disposa la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La designació dels membres del tribunal, titulars i suplents, es farà pública en el tauler d'edictes de la 
Corporació. 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la mitat dels seus membres, 
titulars o suplents. 
El tribunal qualificador estarà facultat per a resoldre qualsevol dubte o incidència que poguera sorgir 
durant la celebració de les proves selectives, i per a prendre acords i dictar quantes normes siguen 
necessàries per al bon orde i resultat de les mateixes. 
Contra els actes del tribunal qualificador es podran interposar els següents recursos i reclamacions: 
 

Contra les propostes finals dels aspirants aprovats i, en general, contra els actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment selectiu o produïsquen indefensió i que 
no esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada basant-se en l'article 121 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, davant de l'alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua 
notificació, o de la seua publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorreguts tres 
mesos des de la interposició sense que recaiga una resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs, quedant expedita la via del recurs contenciós-administratiu, i això sense perjuí que es puga 
exercitar un altre que s'estime pertinent. 
 
Contra els altres actes de tràmit els interessats podran presentar les reclamacions i formular les 
al·legacions que estimen pertinents, davant del tribunal en el termini de deu dies a comptar del 
següent a la data de publicació. 

 
Les presents bases vinculen al tribunal. En allò que s'ha referit a les incidències no previstes durant el 
desenrotllament del procés selectiu resultarà d'aplicació el que dispose el tribunal qualificador en 
l'exercici de les seues competències, les resolucions del qual vinculen a esta Corporació. 
 
Base sisena. Sistema de selecció. El sistema selectiu constarà d'una fase de concurs de mèrits. El concurs 
consistirà en l'aplicació pel tribunal del barem de mèrits inclosos en l'annex I d'estes bases.  
Només seran valorats els mèrits al·legats pels aspirants en el termini de presentació d'instàncies per a 
participar en este procediment, sempre que hagen sigut acreditats documentalment en eixe mateix termini, 
o en termini posterior en fase de requeriment d'esmena.  
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d'obtindre's en la data en què finalitze el termini de 
presentació d'instàncies. 
 
 
Base sèptima. Proposta del tribunal. Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, el tribunal 
elevarà proposta a l'autoritat competent proposant la formació de la borsa de treball temporal. L'orde de 
col·locació en la borsa estarà determinat en funció de la major puntuació total obtinguda en la fase de 
concurs. Els empats en la puntuació es resoldran per sorteig públic. 
 
Base huitena. Constitució de la borsa. La borsa de treball temporal de socorristes es constituirà 
mitjançant un decret de l'alcaldia, el qual s'ajustarà a la proposta formulada per el tribunal qualificador. Es 
farà pública en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de La Font 
d'en Carròs (www.lafontdencarros.es). 
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Base novena. Incidències. El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre 
els acords necessaris per al bon orde de la selecció en tot el no previst en estes bases. La convocatòria i 
les seues bases i quants actes administratius es deriven d'ella i de les actuacions del tribunal qualificador 
podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma previstos en la  Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Base desena. Legislació aplicable. En tot allò no previst en esta convocatòria resultarà d'aplicació el 
Capítol I del Títol IV de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic així com a 
nivell reglamentari, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny. Amb vista al funcionament del tribunal serà 
aplicable la normativa autonòmica següent: Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana i Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de 
Selecció, Provisió de Llocs i Carrera Administrativa del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, així 
com supletòriament el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, Reglament General d'Ingrés i Provisió de 
Llocs de Treball del personal al servici de l'Administració de l'Estat. 
 
 

ANNEX I 
BAREM DE MÈRITS PER A LA FASE DE CONCURS. 

 
a) Cursos de socorrisme, socorrisme aquàtic, salvament, Primers auxilis o semblants, d'una duració 
mínima de 15 hores, i relacionats amb el lloc de treball, i sempre que el curs s'hagen finalitzat dins dels 
deu anys anteriors a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies: fins a un màxim de 5 
punts. No serà valorat com a mèrit en el concurs el títol aportat i emprat com a requisit per a participar en 
el present procés selectiu. S'aplicarà el barem següent: 
 

De 100 o més hores: 1 punt. 
De 75 a 99 hores: 0,75 punts. 
De 50 a 74 hores: 0,50 punts. 
De 25 a 49 hores: 0,25 punts. 
De 15 a 24 hores: 0,15 punts. 

 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent títol o diploma del curs. 
 
b) Experiencia professional com a socorrista en piscines d'ús col·lectiu de titularitat pública o privada, en 
parcs aquàtics o en platges, sempre que les funcions s'hagen desenrotllat dins dels deu anys anteriors a la 
data de terminació del termini de presentació d'instàncies: per cada mes de servicis prestats 0,15 punts, 
fins a un màxim de 5 punts. Si els servicis prestats ho han sigut a jornada parcial, la puntuació es 
prorratejarà de forma proporcional. 
 
S'acreditarà per mitjà de còpia compulsada del corresponent contracte de treball (a falta d'això es podrà 
aportar certificat expedit per l'empresa o Administració corresponent indicativa del lloc de treball exercit, 
o nòmines compulsades en les que figure el lloc de treball), i per mitjà de vida laboral expedida per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, on conste la duració de la relació laboral. 
 
c) Titulació addicional a aquella exigida com a requisit per a participar en la borsa.  

- Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport, Fisioteràpia, Infermeria, Farmàcia o Medicina : 1 punt. 
- Estar en possessió del títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), 
Tècnic en Auxiliar d'Infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries o Tècnic de Farmàcia 
o Parafarmàcia : 0,50 punts.  

 


