CONCELLO DE AGOLADA
DECRETO DA ALCALDÍA

Asunto:
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL
LABORALTEMPORAL, 3 POSTOS DE BAÑISTA-SOCORRISTA 2021 DO
CONCELLO DE AGOLADA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN.

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES
BAÑISTAS-SOCORRISTAS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
COFINANCIADO POLA XUNTA DE GALICIA DE FORMACIÓN ACUÁTICA E
SOCORRISMO PARA O ANO 2021.

En relación ás BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A
CONTRATACIÓN DE 3 BAÑISTAS-SOCORRISTAS, COMO PERSOAL
LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA TR351A
ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan
as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se
procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A).
ANTECEDENTES
20/04/2021. ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que
regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede
á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento
TR351A).
19/05/2021. “Memoria xustificativa da necesidade de actuacións para os que se
solicita subvención, según Anexo da convocatoria”.”.

DECRETO

DAVID CRIADO TABOADA (2 para 2)
SECRETARIO-INTEVERVENTOR
Data de Sinatura: 12/07/2021
HASH: 00877245bd3115e05a74a17ef15f1457

EXPÓN:

Número: 2021-0243 Data: 12/07/2021

Procedemento: Contratación de persoal para servizo de formación acuática e socorrismo
2021.
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Luis Calvo Miguelez (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 12/07/2021
HASH: ed4425a3607f89e29a55a5a415b81336

Expediente: 211/2021

CONCELLO DE AGOLADA
19/05/2021 “Decreto da Alcaldía para aprobación de Solicitude unha subvención
ao abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases
que regulan asaxudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede
á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento
TR351A) para as actuacións de “Servizos de socorrismo e formación acuática ”,
por un importe de 15.300,00 €, para a contratación de 3 socorristas 3 meses a
xornada completa.

01/07/2021 Aprobación das bases que regularán o proceso de selección para a
contratación de 3 bañistas-socorristas.
02/07/2021 Remisón de oferta de emprego ao SPEG Oficina de Lalín, para o
trámite de convocatoria e preselección de candidatos para cubrir os 3 postos de
bañista socorristas.

DECRETO

3 SOCORRISTAS Grupo de cotización 6
Tipo de contrato Temporal
(Interese Social)
Meses 2
Xornada 100%
Ocupación D
Importe da axuda 10.200,0 €

Número: 2021-0243 Data: 12/07/2021

25/06/2021 aprobación de resolución de concesión da subvención ao abeiro da
ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade
no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa
convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento TR351A).

09/07/2021 Aprobación da listas de aspirantes e da convocatoria dos mesmos
e do tribunal cualificador para a celebración das probas recollidas nas bases de
convocatoria a celebrar o vindeiro día 12 de xullo de 2021 ás 11:00 horas na
casa do Concello de Agolada.
12/07/2021 Acta de baremación de méritos segundo o establecido na ORDE do
12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e
subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no
ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria
para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento TR351A), e acta de
puntuación da proba teórica establecida en ditas bases de selección.
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08/07/2021 Recepción da listaxe de candidatos sondeados polo SPEG Oficina
de Lalín preseleccionados e convocados para optar aos postos ofertados.

CONCELLO DE AGOLADA



Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 9/2007,do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.



ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que
regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora
da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e
se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A)..



25/06/2021 aprobación de resolución de concesión da subvención ao
abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases
que regulan asaxudas e subvencións para o fomento do emprego e
mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades
locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021
(código de procedemento TR351A).



Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.



Bases do 01/07/2021 que rexerán a convocatoria para a contratación de
persoal laboral temporal, de tres (3) bañistas-socorristas 2021.



Actas do Tribunal Calificador de data 12 de xullo de 2021
a) Valoración de méritos
b) Valoración proba teórica

RESOLUCIÓN
Contratacion de 3 bañistas socorristas para a cobertura do servizo
cofinanciado entre o Concello de Agolada e a Consellería de emprego e
Igualdade para o servizo de Socorrismo e Formación Acuática.
D. LUIS CALVO MIGUÉLEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO
DE AGOLADA (PONTEVEDRA):

Número: 2021-0243 Data: 12/07/2021

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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DECRETO

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E XURÍDICAS

CONCELLO DE AGOLADA
“Visto o expediente tramitado para a contratación, en réxime laboral
temporal, de 3 bañistas-socorristas, e

posto acadado

IVÁN GONZÁLEZ DATORRE

6,5

1

LUIS FERREIRO SANCHEZ

3,75

2

INÉS MÉNDEZ SÁNCHEZ

3,5

3

PABLO PAREDES BAÑA

0

NO PRESENTADO

A proposta feita por dito Tribunal na sesión celebrada o día 12 de
xullo de 2021 a favor da contratación de
1.- D Iván González Datorre,
2.- D. Luis Ferreiro Sánchez
3.- D. Inés Méndez Sánchez.
elevándoa a ésta Presidencia para que proceda á formalización dos
correspondentes contratos:
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TOTAL PUNTOS

DECRETO

RESULTANDO, que unha vez efectuados os trámites segundo o
procedemento establecido na orde de convocatoria de axudas e unha vez
celebradas as probas selectivas na data do 12 de xullo de 2021, o Tribunal
Calificador, aprobóu a relación de aspirantes que superaron as probas selectivas
e que a continuación se especifican.

Número: 2021-0243 Data: 12/07/2021

RESULTANDO, que con data 1 de xullo de 2021, por resolución desta
Alcaldía acordóuse aprobar as bases da convocatoria das probas selectivas
para a contratación, polo sistema de concurso-oposición libre, e en réxime
laboral temporal, de 3 bañistas-socorristas.

CONCELLO DE AGOLADA
Visto o anterior, e CONSIDERANDO o establecido nas bases da
Convocatoria, RESOLVO:

Primeiro.- Proceder á ordear a contratación de
1.- D Iván González Datorre,
2.- D. Luis Ferreiro Sánchez

Terceiro.- Dar conta désta resolución á Intervención Municipal e a Área de
Persoal aos efectos legais e reglamentarios, así como proceder á sua
publicación no Tabóleiro de Anuncios déste Concello e na páxina web municipal
(www.agolada.es).

Así o acorda o señor alcalde, D. Luís Calvo Miguélez, en Agolada, do que
D. David Criado Taboada, como secretario-interventor dou fe.
Agolada, a data de sinatura dixital de 2021.
O Alcalde
D Luis Calvo Miguélez.
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Segundo.- Se a/s persoa/s seleccionada/s, por causa xustificada, non
concurrise á sinatura do contrato no prazo que se lle indique, quedará en
situación de perda de tódolos dereitos derivados da convocatoria e da resolución
adoptada. En tal caso, procederáse a tramitar unha nova contratación a través
da oferta remitida ao speg, ao non existir candidatos de reserva.

DECRETO

Como persoal municipal de este Concello de Agolada, en réxime laboral
temporal de duración determinada, (2 meses), a tempo completo por obra ou
servizo, como bañista-socorrista, (grupo de cotización 6) e en todo caso, según a
resolución de concesión de axudas da Consellería de Emprego e Igualdade.

Número: 2021-0243 Data: 12/07/2021

3.- D. Inés Méndez Sánchez.

