
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 15/2019 APROVANT   LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS SELECTIU DE DOS SOCORRISTES AQUÀTICS PER LA PISCINA MUNICIPAL DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Atès que properament s’obrirà la piscina municipal, resulta necessari iniciar l’expedient per la 
contractació de dos socorristes aquàtics, per ocupar els llocs de treball  de personal laboral 
temporal de durada determinada, de socorrista de la piscina

Vist l’expedient d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu de dos socorristes 
aquàtics durant la temporada d’estiu 2019, un dels quals un d’ells serà a jornada sencera i  
l’altre a mitja jornada.

De conformitat amb l’article 21.1.h)de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i  
l’article 33 del Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de 
l’Estat  de  Provisió  de  Llocs  de  Treball  i  Promoció  Professional  dels  Funcionaris  Civils  de 
l’Administració General de l’Estat aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març,

En ús de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,

DECRETO

PRIMER: Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu de dos socorristes aquàtics  
durant la temporada d’estiu 2019, un dels quals un d’ells serà a jornada sencera i l’altre a mitja 
jornada.

SEGON.- Publicar aquest acord al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a la web i al BOP.

TERCER.-  El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals a comptar des de 
l'endemà  de  la  publicació  d'aquest  anunci,  i  s'hauran  de  presentar  a  l’Agència  de 
Desenvolupament del Berguedà (C/ Lluís Millet, 33 bxs Berga).

Guardiola de Berguedà, a 13 de maig de 2019

Josep Lara Tristante 
Alcalde
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