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PERSONAL DE LA PISCINA MUNICIPAL  
 
Relació de fets 
 

manifest que: 
 

nicipal 
descoberta que dóna servei al públic durant els mesos de juny a setembre.  
 

orma directa, 
assumint la necessitat de contractar el personal necessari per al correcte 
funcionament de la piscina, així com les despeses i ingressos de la prestació 
del servei. 
 

 
no ha estat possible dur a terme un procés de pública concurrència, ja que 

vista pel 19 de juny de 2021 i el tancament pel 12 
de setembre de 2021. 
 
El personal mínim imprescindible pel correcte funcionament de la piscina és de 
dues persones, una 27 hores setmanals i una altra a 36 hores setmanals, 
ambdues amb funcions de socorrista. 
 
Realitzant una cerca de persones amb capacitat suficient i que puguin tenir 
disponibilitat per ser prestar aquest servei, resulten les següents: 
 

- IVÁN GARCÍA GARCÍA: Socorrista 
 

- ESTHER BARRADO CLOTET: Socorrista 
 
Fonaments de dret 
 

le 94 del Decret 214/1990 de personal al servei dels ens 
locals de Catalunya el personal interí i el personal laboral temporal no 
permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. En el cas de màxima urgència, 
el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 

a primera 
sessió que tingui. 
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Atès que donades les circumstàncies concurrents, resulta imprescindible i 
urgent realitzar la contractació de forma immediata per tal de garantir el 

 
 
La retribució de les persones contractades es portarà a terme segons el 
conveni col·lectiu aplicable. 
 
Resolc 
 
Primer.- Contractar al senyor Iván García García com a personal laboral 
temporal per circumstàncies de la producció amb les condicions següents: 
 
Categoria: Auxiliar 
Funcions: Socorrista 
Horari: De 11:00 a 20:00 
Jornada: Parcial, 36 hores setmanals 
Retribucions: segons conveni col·lectiu aplicable:  euros mensuals 
bruts, pagues extres prorratejades incloses 
Durada: del 20 de juny al 12 de setembre de 2021 
 
Segon.- Contractar a la Sra. Esther Barrado Clotet com a personal laboral 
temporal per circumstàncies de la producció amb les condicions següents: 
 
Categoria: Auxiliar 
Funcions: Socorrista 
Horari: De 11:00 a 20:00 
Jornada: Parcial, 27 hores setmanals 
Retribucions: segons conveni col·lectiu aplicable:  euros mensuals bruts, 
pagues extres prorratejades incloses 
Durada: del 19 de juny a l 11 de setembre de 2021 
 
Tercer.- 
2021.01.337.13100 del pressupost  2021. 
 
 
 
Mercè Bosch Romans 
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