
 

 

 

 

Anunci  sobre convocatòria urgent de selecció de personal per treballar com a 
recepcionista de les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2020.   
 
Expedient núm. X2020001011 - 1458-000004-2020 
 
Per Acord de Junta de Govern, de data 25 de maig de 2020, s’ha obert un procediment 
de selecció de personal laboral temporal per proveïr els llocs de treball de 
recepcionista de les instal·lacions de la piscina per la temporada d’estiu 2020. 
 
El procediment de selecció serà sumari i urgent atesa la immediatesa de l’inici del 
servei, no obstant regiran les condicions d’admissió i criteris de valoració de mèrits que 
consten a les clàusules 5 i 7 de les bases aprovades per la la Junta de Govern Local 
reunida en data 11 de març de 2019 (publicades en el BOP número 56 de 20.05.2019) 
 
Mèrits a valorar:  
 
- Experiència en tasques administratives: 0,1 punts per mes treballat fins a un màxim 
d’1 punt. 
 
- Per formació acadèmica fins a un màxim de 3 punts.: 

Grau o antiga Llicenciatura: 3 punts. 
Antiga Diplomatura: 2 punts 
CFGS: 1 punt 
Batxillerat o CFGM: 0,5 punt 

 
- Per cada curs relacionat amb les funcions a desenvolupar: 0,25 punts (màxim 1 
punt). 
 
- Per estar desocupat i inscrit al SOC: 1 punt. 
 
2. Un cop valorats els mèrits es fixarà una data per a la realització de les entrevistes i 
es convocarà als participants en el procés selectiu per a procedir a la seva realització. 
L’entrevista personal tractarà sobre qüestions relacionades amb les funcions a realitzar 
en el lloc a proveir. Puntuació entre 0 i 4 punts. 
 
El termini màxim per presentar sol·licituds per participar finalitzarà el dia 10 de juny de 
2020.  
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant instància genèrica, 
per l’E-tram de la pàgina web de l’Ajuntament:   www.breda.cat 
 
Les persones no seleccionades inicialment romandran en reserva, a l’espera de poder 
ser cridades durant la temporada d’estiu 2020 per cobrir temporalment i 
circumstancialment necessitats del servei.  
 
L’Alcalde  
Dídac Manresa i Molins 
Datat i signat electrònicament 

http://www.breda.cat/
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