
 
 
 

 

EDICTE  

 
Per acord de la Junta de Govern del 18 de juliol de 2016 es vol procedir a la 

contractació d’un/a monitor socorrista per al Centre esportiu en qualitat d’agent de 

l’administració de caràcter eventual pel curs escolar 2016-2017. 

 

Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són les següents : 

 

* Nacionalitat preferentment andorrana o permís de sojorn i treball vàlid i vigent. 

* Titulació específica de monitor/a de natació o altra titulació reconeguda (INEF o 

altres). 

* Titulació de socorrisme aquàtic amb el reciclatge vigent. 

* Domini de la llengua catalana i castellana. 

 

Es valorarà també: 

 

* Coneixement d’altres idiomes. 

* Estar en possessió d’altres titulacions en matèria esportiva aquàtica. 

* Experiència en classes de natació per a infants. 

 

Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum vitae, 

dels documents acreditatius corresponents, d’un certificat mèdic oficial, còpia del 

passaport i/o permís de treball, i d’una declaració jurada de no haver estat acomiadades 

de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient 

administratiu, de no estar incapacitades civilment i de no tenir deutes envers els 

organismes oficials andorrans, abans de les 15 hores del dia  18 d’agost de 2016. 

El lloc de treball s’inclou dins de la categoria d’Agent de l’administració de caràcter 

eventual, de conformitat amb el que preveu l’article 6 de l’Ordinació de la Funció 

Pública. 

Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé trucant al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà. 

 

 

 

 

 

J. Angel Mortés Pons 

Cònsol major 
 



 
 
 
PLEC DE BASES 

LLOC: monitor/a socorrista  de natació 

 

Categoria : Agent de l’administració de caràcter eventual  

Grup-nivell: C2 

Salari: 1.383,67€/bruts /mes + complement per classes (5’59€/ de 1 a 40 classes, i 

2’79€/classe a partir de la 41). 

Horari: dilluns a divendres de 14:30 a 22:00  

Durada del contracte: Curs escolar 

 

Requisits: 

 

Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents: 

 

* Nacionalitat preferentment andorrana o permís de sojorn i treball vàlid i vigent. 

* Titulació específica de monitor/a de natació o altra titulació reconeguda (INEF o altres). 

* Titulació de socorrisme aquàtic amb el reciclatge vigent. 

* Domini de la llengua catalana i castellana. 

 

Es valorarà també: 

 

* Coneixement d’altres idiomes. 

* Estar en possessió d’altres titulacions en matèria esportiva aquàtica. 

* Experiència en classes de natació per a infants. 
Funcions : 
 

- Supervisar i vigilar la piscina, atenent amb la major celeritat possible totes les incidències 

que succeeixin i especialment en aquells casos que existeixi perill d’ofec 

- Assegurar i promoure el compliment de la normativa interna de seguretat i funcionament 

de la piscina. 

- Supervisar i controlar l’estat del material i de les instal·lacions aquàtiques 

- Revisar i fer el seguiment del material de primers auxilis de la farmaciola de l’infermeria i 

informar el cap de secció perquè procedeixi  a la comanda 

- Atenció i acollida de públic a les instal·lacions aquàtiques 

- Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius i proposar-ne de nous al cap de 

secció 

- Reciclar-se a nivell de coneixements esportius i pedagògics i aplicar-los en la seva 

activitat professional 

- Proposar al cap de secció qualsevol millora que pugui ser aplicada a nivell d’activitats i 

esdeveniments esportius 

- Comunicar al cap de secció qualsevol incidència rellevant 

- Col·laborar i donar suport a la resta de seccions del departament d’Esports i CEO 

- Altres tasques de similar naturalesa i qualificació, relacionades amb el seu lloc de treball 

o qualsevol altra tasca que li transmeti el superior jeràrquic i que estigui relacionada amb 

el seu lloc de treball. 
-  


