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BASES PARA A SELECCIÓN E POSTERIOR CONTRATACIÓN 

LABORAL TEMPORAL DE 3 SOCORRISTAS AFECTOS Ó SERVIZO 

DE SALVAMENTO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 

FORCAREI PARA O ANO 2017. 

PRIMEIRA. OBXECTO, RÉXIME DE CONTRATACIÓN E SISTEMA 

DE SELECCIÓN. 

O obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación 

de 3 socorristas que estarán destinados ao servizo de salvamento 

nas piscinas municipais, durante a tempada de verán do ano 2017. 

A contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas 

condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 

30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, 

tributaria e financeira para a corrección do déficit público, cunha 

duración de dous meses e catro días (ampliable a tres, no caso de 

concederse á subvención solicitada á Xunta de Galicia, con base no 

Plan de fomento de Emprego e mellara da empregabilidade de 

2017, aprobado poi a Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG 

nº87 de 8 de maio de 2017), en réxime de xornada completa, cun 

salario bruto mensual, parte proporcional das pagas extras incluída, 

de 1.144,17 euros. 

Cos aspirantes que tendo superado o proceso, e pala nota final non 

acadasen praza, confeccionarase un listado para cubrir as baixas ou 

renuncias que se puideran producir entre o persoal que si resultase 
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seleccionado, adxudicándose a contratación ao seguinte aspirante 

en puntuación. 

O sistema de selección será o establecido na Orde de 2 de maio de 

2017, publicada no DOG nº 87 de 8 de maio de 2017. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DOS/AS ASPIRANTES 

Para ser admitido/a á realización das probas selectivas os/as 

aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos: 

a Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme o 

disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 

público de Galicia permita o acceso ao emprego público. 

b Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non ter acadado a 

idade de xubilación forzosa. 

c Posuí-la capacidade funcional necesaria para o desempeño das 

tarefas que se van realizar. 

d Que non fara condenado por sentenza firme por algún delito 

contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e 

abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, 

prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como 

por trata de seres humanos. 

e Estar en posesión da titulación de socorrista (será suficiente se 

foi obtida nalgunha das seguintes entidades: Cruz Vermella, 

Protección Civil, Academia Galega de Seguridade, CESFORM-Vigo, 

Federación Nacional de Socorrismo, Federación Galega de 

Socorrismo, IDISSA (Fundación para la investigación, 

desenvolvemento e innovación en salvamento, socorrismo y 

actividades), SADEGA SL, Universidade de Coruña e Dirección Xeral 
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