
 
 
 

EDICTE  
 
Per acord de la Junta de Govern del 9 de juliol de 2019, es vol procedir a la cobertura del 
lloc de treball de monitor/a – socorrista de la piscina del Centre Esportiu (Grup C- nivell 2) 
en qualitat de treballador/a públic interí/na.  
 
Els requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball són les següents : 
 

- Titulació de monitor/a de natació.  
- Titulació com a socorrista aquàtic. 
- Certificat de primers auxilis (la formació en primers auxilis ha d’haver estat cursada 

com en els darrers 3 anys). 
- Experiència prèvia mínima d’un any desenvolupament les funcions pròpies del lloc 

de treball.  
- Experiència prèvia mínima d’una any com a entrenador/a / monitor/a de natació.  
- Coneixements de nivell B de català.  

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

- Experiència com a monitor/a – socorrista en instal·lacions comunals.   
- Certificat de nivell B de català.  
- Formació complementaria acreditada sobre pedagogia en habilitats aquàtiques.  
- Coneixements acreditats de castellà.  
- Coneixements acreditats de francès.  
- Coneixements acreditats d’anglès.   

 
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, del certificat d’antecedents penals, d’un certificat mèdic oficial, 
de la còpia del passaport i/o permís de treball, i d’una declaració jurada de no haver estat 
acomiadat de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un 
expedient administratiu, de no estar incapacitat civilment i de no tenir deutes envers els 
organismes oficials andorrans, abans de les 16:00h hores del dia 31 de juliol de 2019. 
 
 
Ordino, 10 de juliol de 2019 
 

J. Àngel Mortés Pons  
Cònsol major 
 
 
 
 
 



 
 
 
PLEC DE BASES 
LLOC: MONITOR/A – SOCORRISTA DE LA PISICINA DEL CENTRE ESPORTIU 
 
Treballador/a públic/a interí/na 
Grup-nivell: C - 2 
Salari brut mensual: 1.435,30 euros 
Horari:  
 
Dilluns:  13:00 a 20:30 
Dimarts: 13:30 a 21:00 
Dimecres: 13:00 a 20:30 
Dijous: 13:00 a 21:00 
Divendres: 13:00 a 20:30 
 
* El lloc de treball de monitor/a - socorrista implica l’acompanyament dels nadadors/es 
durant les competicions previstes fora de l’horari de treball anteriorment indicat.  
 
 Els requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball són les següents : 
 

- Titulació de monitor/a de natació.  
- Titulació com a socorrista aquàtic. 
- Certificat de primers auxilis (la formació en primers auxilis ha d’haver estat cursada 

com en els darrers 3 anys). 
-  
- Experiència prèvia mínima d’un any desenvolupament les funcions pròpies del lloc 

de treball.  
- Experiència prèvia mínima d’una any com a entrenador/a / monitor/a de natació.  
- Coneixements de nivell B de català.  

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

- Experiència com a monitor/a – socorrista en instal·lacions comunals.   
- Certificat de nivell B de català.  
- Formació complementaria acreditada sobre pedagogia en habilitats aquàtiques.  
- Coneixements acreditats de castellà.  
- Coneixements acreditats de francès.  
- Coneixements acreditats d’anglès.   

 
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. 

• Proposar, planificar, organitzar i impartir les sessions aquàtiques. 



 
 
 

• Proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la 
correcta realització de l’activitat aquàtica. 

• 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. 
• Realitzar el seguiment de l’aprenentatge, orientació i motivació dels usuaris segons 

el nivell, tant de les activitats dirigides. 
• 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. 
• Assistir a les competicions i esdeveniments esportius com a acompanyants dels 

alumnes. 
• Controlar l’assistència dels alumnes a les sessions i activitats esportives. 
• 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 que es consideri important 

comunicar. 
• 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. 

 
 
Proves i mèrits (total 100 punts): 
 

- Experiència prèvia mínim de 1 any desenvolupament les funcions pròpies del lloc: 
 
Experiència d’un any 5 punts 
Experiència d’entre 2 i 3 anys 10 punts 
Experiència de més de 3 anys 15 punts 

 
- Experiència com a monitor/a – socorrista en instal·lacions comunals:   

 
Experiència d’un any 5 punts 
Experiència d’entre 2 i 3 anys 10 punts 
Experiència de més de 3 anys 15 punts 

 
- Certificat de nivell B de català:  

 
Certificat de nivell B 5 punts 
Certificat de nivell C 10 punts 

 



 
 
 

- Formació complementaria acreditada sobre pedagogia en habilitats aquàtiques.  
 
5 punts per cada formació acreditada en pedagogia d’habilitats aquàtiques.  
 

- Coneixements acreditats de castellà.  
 
Certificat de nivell B 5 punts 
Certificat de nivell C 10 punts 

- Coneixements acreditats de francès:  
 
Certificat de nivell B 5 punts 
Certificat de nivell C 10 punts 

 
- Coneixements acreditats d’anglès: 

 
Certificat de nivell B 5 punts 
Certificat de nivell C 10 punts 

 
 
Entrevista  30 punts 
 
Criteris referents a les proves: 
 
El Comitè Tècnic de Selecció podrà seleccionar, després de la valoració de les 
candidatures, la possibilitat de realitzar la totalitat o part de les proves descrites en les 
bases, independentment del nombre de candidats.  
Els candidats/es que reuneixin els requisits seran informats de les proves a realitzar i dels 
dies en que aquests tindran lloc, amb preavís, en el cas que s’escaiguin necessàries. 
 
Classificació dels candidats: 
 
Totes les proves són organitzades, controlades i valorades pel Comitè Tècnic de Selecció, 
que és el màxim responsable del desenvolupament correcte del procés de selecció.  
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè Tècnic de Selecció proposarà els candidats més 
idonis per ocupar el lloc de treball. 
 
 
 
 
 


