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ANUNCIO 

Con data 1 de xullo de 2016 a Sra. Alcaldesa- Presidenta do Concello de Marín aprobou as bases reitoras  e a 
convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal a xornada completa por obra ou servizo 
determinado de 1 patrón-socorrista para prestar os seus servizos dentro do dispositivo de salvamento e de 
socorrismo das praias do concello de Marín durante a tempada de verán 2016. 

BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 
1 PATRÓN-SOCORRISTA PARA PRESTAR O SEUS SERVIZOS DENTRO DO DISPOSITIVO DE 
SALVAMENTO E SOCORRISMO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE MARÍN NA TEMPADA DE VERÁN 2016. 

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA 

O obxecto das presentes bases é regular o procedemento selectivo para a contratación en réxime laboral 
temporal a xornada completa por obra ou servizo determinado de 1 patrón-socorrista que estará destinados ao 
servizo de salvamento e socorrismo das praias do Concello de Marín na tempada estival 2016. 

O sistema de selección será o regulado polas presentes bases, que garanten o repecto dos principios de 
igualdade, publicidade, mérito e capacidade que promulga a Constitución Española na selección do persoal para 
o acceso á Administración Pública. 

Segunda.- FUNCIÓNS A DESENVOLVER E XORNADA DE TRABALLO 

As propias da categoría de patrón e socorrista, e de xeito xeral, o manexo das embarcacións de salvamento ao 
seu coidado así como as operacións básicas de mantemento das mesmas, e todas aquelas inherentes aos 
socorristas acuáticos tendentes a garantir a seguridade dos usuarios: previr situacións potencialemnte perigosas, 
vixilancia e intervención ante un accidente ou situación de emerxencia. 

A xornada de traballo será de 38 horas semanáis, que se distribuirán segundo as necesidades do servizo, de luns 
a domingo, incluidos os festivos. 

Terceira.- RETRIBUCIÓNS E VINCULACIÓN 

As retribucións brutas a percibir incluíndo o prorrateo correspondente a pagas extraordinarias, plus de transporte 
e indemnización por cese será de 1.147,63 euros brutos mensuais. 

Será de aplicación o Convenio Colectivo de Instalacións Deportivas e Ximnasios da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

Cuarta.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES 

Para seren admitidos á realización das probas de selección os aspirentes deberán cumprir os seguintes 
requisitos: 

• Ter nacionalidade española agás o exposto no R.D lex. 5/2015. 
• Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación. 
• Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ou equivalente. 
• Estar en posesión da Titulación de Socorrista Acuático en espazos acuáticos naturáis. 
• Estar en posesión do Título de Patrón de Navegación Básica ou superior. 
• Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, na sección de Socorristas en 

espazos acuáticos naturáis. 
• Non padecer enfermidade ou limitación física ou psíquica que impida o desempeño das correspondentes 

funcións propias do posto para o que se contrate. 
• Non estar inhabilitado para traballar na Administración Pública. Non estar separado mediante expediente 

disciplinario, de calquera das administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o desempeño de 
funcións públicas. 

• Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación 
vixente. 

• Ter ingresado na Tesourería Municipal a contía de  18,03 euros en concepto de dereitos de exame.  
Estarán exentos do pago da taxa por “Solicitude para tomar parte no procedemento para a selección e 
promoción  do persoal” aquelas persoas  que estean inscritas nas listas do INEM, sempre que non estean 
cobrando ningún tipo de prestación . 

Tódolos requisitos deberán de posuirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e 
disfrutar deles durante o proceso selectivo e posterior periodo laboral no caso de ser seleccionado. 
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Quinta.- PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACION NO PROCESO SELECTIVO 

As persoas interesadas en participar no proceso de selección deberán facelo constar mediante  instancia de 
solicitude que se axustará ao modelo que figura como Anexo II. 

O prazo para a presentación de solicitudes será de TRES (3)  DÍAS HÁBILES, contados a partir do seguinte ao 
da publicación do último dos anuncios que se publicarán no Faro de Vigo e no Diario de Pontevedra. 

A presentación das solicitudes realizarase no rexistro Xeral do Concello de Marín en horario de 9 a 14 horas, de 
luns a venres ou de 9 a 13 horas os sábados. Así mesmo, poderán presentarse en calqueira das formas previstas 
no artigo 38.4 da Lei 30/92, de Procedemento Administrativo. 
Todas aquelas persoas que presenten a sua instancia por calquera outra vía que non sexa o rexistro xeral do 
Concello de Marín deberán adiantar unha copia da mesma ó seguinte número de fax, 986882013 

Sexta.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES 

Rematado o prazo de presentación de instancias a Alcaldesa ditará resolución aprobando a listaxe provisional de 
admitidos e excluidos, así como as causas da súa exclusión. Esta resolución será publicada no Taboleiro de 
Anuncios do Concello. 

Os aspirantes excluidos disporán dun prazo de UN (1) DÍA HÁBIL a contar dende o día seguinte ao da 
publicación da resolución para a enmenda dos defectos ou omisións das súas solicitudes así como para efectuar 
reclamacións. 

Rematado dito prazo a Alcaldesa mediante resolución pola que aprobará a listaxe definitiva de aspirantes 
admitidos e excluidos  convocará aos admitidos para a realización do primeiro exercicio mediante a a publicación 
da resolución no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello. 

No caso de que dende un primeiro momento non houbese ningún aspirante excluido, ditarase resolución 
aprobando a listaxe definitiva de admitidos. Na mesma resolución determinarase o lugar, data e hora da 
celebración dos exercicios. Esta resolución será publicada no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello. 

Sétima.- SISTEMA DE SELECCIÓN E CALIFICACIÓN. 

A selección efectuarase polo sistema de OPOSICIÓN con base nas seguinte probas e criterios: 

PRIMEIRO EXERCICIO: PROBA PRÁCTICA OBRIGATORIA E ELIMINATORIA. 
Constará de dúas partes, sendo preciso para a súa superación obter a cualificación mínima establecida para cada 
unha das mesmas, e sendo a súa puntuación a suma das obtidas nas dúas partes. 

Primeira parte: de caracter obrigatorio e eliminatorio, que consistirá na realización de unha proba práctica 
tendente a acreditar a capacidade dos aspirantes para as funcións que van a desenvolver. 

Realizaráse  nalgunha das praias do Concello de Marín, segundo determine o Tribunal,   e consistirá nunha proba 
combinada de carreira continua e nado libre, a realizar da seguinte forma: 

Os participantes poranse de pé no punto de partida que se determine e portarán na man o material de 
salvamento (aletas e flopi,ou torpedo) en función das existencias de material, e, se o consideran oportuno, 
poderán vestir traxe de neopreno. 
Despois do sinal de saída terán que correr ata chegar á baliza indicativa do punto de entrada no mar, que 
deberán superar pola parte exterior antes de facer a entrada á auga. 
Unha vez dentro do mar colocaranse as aletas e nadaran (estilo libre) co material de salvamento, ata a boia 
colocada fronte á baliza de terra, debendo superala pola parte exterior. 
Nado libre ata a seguinte boia, colocada á altura da baliza de meta, superandoa polo exterior. 
Saída do mar, retirada das aletas e carreira ata a baliza de meta. Os participantes deberán carrexar as aletas ata 
superar a liña de meta. 

Nesta proba realizaráse un total de 250 metros de nado libre e 150 metros de desprazamento terrestre 
(carreira). 

Este exercicio terá unha puntuación máxima de 4,0 puntos de xeito que ésta irá decrecendo de acordó á taboa 
de tempos que se presenta de seguido.  

Os candidatos que non rematen a proba serán calificado como NON APTOS ao igual que aqueles que non acaden 
o tempo mínimo estabrecido, quedando excluidos do proceso selectivo. 
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Cada aspirante terá que traer as súas propias aletas para a realización da proba. 

Táboa de tempos e puntuacións: 

Inferior ou igual a 3´15”, 4,0 puntos. 
Inferior ou igual a 3´18”, 3,9 puntos. 
Inferior ou igual a 3´21”, 3,8 puntos. 
Inferior ou igual a 3´24”, 3,7 puntos. 
Inferior ou igual a 3´27”, 3,6 puntos. 
Inferior ou igual a 3´30”, 3,5 puntos. 
Inferior ou igual a 3´33”, 3,4 puntos. 
Inferior ou igual a 3´36”, 3,3 puntos. 
Inferior ou igual a 3´39”, 3,2 puntos. 
Inferior ou igual a 3´42”, 3,1 puntos. 
Inferior ou igual a 3´45”, 3,0 puntos. 
Inferior ou igual a 3´48”, 2,9 puntos. 
Inferior ou igual a 3´51”, 2,8 puntos. 
Inferior ou igual a 3´54”, 2,7 puntos. 
Inferior ou igual a 3´57”, 2,6 puntos. 
Inferior ou igual a 4´00”, 2,5 puntos. 
Inferior ou igual a 4´03”, 2,4 puntos. 
Inferior ou igual a 4´06”, 2,3 puntos. 
Inferior ou igual a 4´09”, 2,2 puntos. 
Inferior ou igual a 4´12”, 2,1 puntos. 
Inferior ou igual a 4´15”, 2,0 puntos. 
Inferior ou igual a 4´18”, 1,9 puntos. 
Inferior ou igual a 4´21”, 1,8 puntos. 
Inferior ou igual a 4´24”, 1,7 puntos. 
Inferior ou igual a 4´27”, 1,6 puntos. 
Inferior ou igual a 4´30”, 1,5 puntos. 
Inferior ou igual a 4´33”, 1,4 puntos. 
Inferior ou igual a 4´36”, 1,3 puntos. 
Inferior ou igual a 4´39”, 1,2 puntos. 
Inferior ou igual a 4´42”, 1,1 puntos. 
Inferior ou igual a 4´45”, 1,0 puntos. 
Inferior ou igual a 4´48”, 0,9 puntos. 
Inferior ou igual a 4´51”, 0,8 puntos. 
Inferior ou igual a 4´54”, 0,7 puntos. 
Inferior ou igual a 4´57”, 0,6 puntos. 
Inferior ou igual a 5´00”, 0,5 puntos. 
Inferior ou igual a 5´03”, 0,4 puntos. 
Inferior ou igual a 5´06”, 0,3 puntos. 
Inferior ou igual a 5´09”, 0,2 puntos. 
Inferior ou igual a 5´12”, 0,1 puntos. 
Máis de 5´12”, NON APTO. 

Segunda parte: consistirá na realización dun dos seguintes exercícios nalgunha das praias do Concello de Marín, 
segundo determine o Tribunal no mesmo dia de realización das probas: 

Proba de manexo de embarcación con entrada dende a praia á embarcación e viceversa, de xeito que trás 
acercarse a unha boia e tocala coa man, deverá voltar á praia, ao lugar de partida na area. 

Penalizaráse o non levantar o motor a fin de evitar que a hélice toque a area. 

Proba de manexo de embarcación a fin de simular a manobra de home á auga, de xeito que o patrón deberá 
esquivar un maniquí a flote e deberá recuperalo a bordo da embarcación.  

Ao igual que na anterior, a posición de partida será dende a area e rematará ca posta en terra do maniquí. 

Proba de manexo de embarcación atraque/desatraque.  

A proba consistirá no desatraque e atraque da embarcación a un pantalán trás facer un pequeno slalom. A proba 



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MARIN                                                                       Avda. de Orense, s/n 
                                                                                                             Telef. 986880300- Fax 986882013 
ILTMO. CONCELLO DE MARIN                                                                     36900 MARIN 
(Pontevedra)

rematará co adecuado amarre da mesma utilizando un dos seguintes nudos (as de guia, ballestrinque, oito 
doble, volta de escota). 

As probas terán unha puntuación de 0 a 5 puntos, sendo preciso acadar como mínimo 2,5  puntos para a súa 
superación, valoraranse a destreza na execución da proba e o tempo empregado para a realización do mesmo. 
SEGUNDO EXERCICIO: PROBA TEÓRICA OBRIGATORIA E ELIMINATORIA 

Consistirá na resolución por escrito dun cuestionario tipo test, elixido por sorteo de entre dous propostos polo 
tribunal, de vinte (20) preguntas relativas aos temários que figuran como Anexo I a estas bases, no tempo de 
realización que acorde o Tribunal. 

Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos, debendo acadar ún  mínimo de 5 puntos para a súa superación. 

Os aspirantes, que en calqueira momento poderán ser requiridos para acreditar a  súa identidade, deberán 
presentarse ás probas provistos do documento acreditativo da mesma, así como dos médios materiais axeitados 
para a práctica das mesmas. 

Os aspirantes serán convocados para cada exercício en chamamento único e a sua non presentación no 
momento de ser chamados suporá a sua exclusión do proceso selectivo, agás nos casos de forza maior 
debidamente xustificados e apreciados polo tribunal. 

TERCEIRO EXERCICIO: PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA, OBRIGATORIA E NON ELIMINATORIA. 

O Tribunal valorará o nivel de coñecemento da lingua galega dos aspirantes, mediante unha proba escrita 
consistente nun cuestionario tipo test de 20 preguntas,  elixido por sorteo de entre dous  propostos polo 
tribunal. 

Este exercicio, que non terá carácter eliminatorio, calificarase de 0 a 5 puntos. 

Estarán exentos da realización do terceiro exercicio os aspirantes que acrediten posuir, no día de finalización do 
prazo de presentación de instancias, o Certificado da lingua Galela 3 (Celga3) ou equivalente debidamente 
homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, que obterán 5 puntos 
nesta proba. 

Os aspirantes, que en calqueira momento poderán ser requiridos para acreditala súa identidade, deberán 
presentarse ás probas provistos do documento acreditativo da mesma, así coma dos medios materiais axeitados 
para a práctica das mesmas. 

Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único e a súa non presentación no 
momento de ser chamados suporá a súa exclusión do proceso selectivo, agás nos casos de forza maior 
debidamente xustificados e apreciados polo Tribunal.  

A cualificación final virá dada pola suma das puntuacións obtidas nos tres exercicios. A orde de prelación dos 
aspirantes efectuarase de acordo coa puntuación final e non poderán superar o proceso selectivo un número de 
persoas superior ao dos postos convocados, formulándose proposta de contratación a favor dos 3 aspirantes que 
acaden a maior puntuación final 

No caso de empate na puntuación final entre dous ou máis aspirantes, o mesmo será resolto acudindo á 
puntuación obtida no primeiro exercicio e se persistise o empate acudirase  a nota obtida no segundo exericio. 
En caso de persistir o empate, este se resolverá por sorteo realizado en presencia dos interesados. 

Os aspirantes disporán dun prazo de UN DÍA HÁBIL, a contar dende o día seguinte á súa publicación no Taboleiro 
de Anuncios do Concello,  para presentar reclamacións  á proposta de contratación que formule o Tribunal. 

Na acta da última sesión incluirase unha relación dos aspirantes que, tendo superado os exercicios, non tiveran 
superado o proceso de selección, co fin, si se estima necesario, de cubrir vacantes por renuncia ou incapacidade 
temporal dalgún dos seleccionados ou se fose precisa a contratación dun maior número de traballadores para 
dita obra ou servizo. O chamamento se realizará telefónicamente e a bolsa estará vixente durante o ano 2014. 

Octava.- COMISIÓN AVALIADORA 

Co obxecto de proceder a selección do persoal, constituirase unha Comisión Calificadora coa seguinte 
composición: 

Presidente: Un funcionario de carreira ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calqueira outra 
Administración Pública con titulación igual ou superior a exixida para os postos convocados. 
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Secretario: O Secretario Xeral da Corporación ou funcionario de carreira ou persoal laboral fixo, do Concello 
de Marín ou de calqueira outra Administración, con titulación igual ou superior a exixida para os postos 
convocados en quen delegue. 

Vocais: -Dous funcionarios de carreira ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calqueira 
outraAdministración Pública  con titulación igual ou superior a exixida para os postos convocados designado pola 
Alcaldía . 
 -Un funcionario de carreira ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calqueira outra 
Administración Pública designado pola Alcaldía a proposta da Xunta de Persoal, pero que actuará,en todo caso, a 
título individual. 

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus  traballos de asesores especialistas, para todas ou algunha/
s das probas que compoñen o proceso selectivo. 

Novena.- ACHEGA DE DOCUMENTOS E FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Os/as aspirantes propostos/as para a súa contratación  deberán aportar no prazo máximo de 1 DÍA HÁBIL dende 
o seguinte  a proposta de nomeamento a seguinte documentación acreditativa de cumprir os requisitos esixidos 
na presente convocatoria, formalizándose posteriormente o contrato de traballo: 

- orixinal e focotocopia do DNI. 
- orixinal e fotocopia do Número de Afiliación á Seguridade Social ou tarxeta sanitaria do servicio público de 
saúde. 
- orixinal e focotocopia da titulación académica esixida para o ingreso. 
- orixinal e fotocopia do Título de socorrista acuático en espazos acuáticos naturáis. 
- orixinal e fotocopia do Títulode Patrón de Navegación Básica ou superior. 
- orixinal e Fotocopia do documento acreditativo de estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas 
Acuáticos de Galicia. 
- xustificante de aboamento das taxas ou acreditación da estar exento/a do pago das memas. 
- Certificado médico ou informe médico relativo á aptitude para o posto. 
- no seu caso, orixinal e fotocopia do título de certificado de Lingua Galega 3. 
- declarción xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calqueira das 
administración públicas e de non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade 
determinadas na legislación vixente.  
- no seu caso, orixinal e fotocopia do título de certificado de Lingua Galega 3. 

Se dentro do prazo indicado, e salvo supostos de forza maior, o/a aspirante proposto/a non presentase a citada 
documentación ou non reunira os requisitos esixidos para ser contratado este decaerá nos seus dereitos 
quedando anuladas todas as actuacións relativas ao mesmo sen prexuízo das responsabilidades nas que puidera 
incorrer por falsidade na instancia. 

Para o suposto de que o/a aspirante inicialmente proposto/a (ou os/as sucesivos seguintes) renunciasen á 
contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de nomeamento a 
favor do/a seguinte aspirante (ou se e o caso, dos seguintes aspirantes) que tendo superado tódolos exercicios 
non fora incluído na listaxe de aprobados /as e proposta de contratación. 

Presentada a citada documentación o/a aspirante proposto/a será contratado, sendo nula a proposta a favor de 
quen estea incurso en causas de incapacidade específica conforme a normativa vixente. 

Décima.- PUBLICIDADE DO PROCEDEMENTO. 

A convocatoria do proceso de selección publicarase no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello e, 
en extracto, NO FARO DE VIGO E NO DIARIO DE PONTEVEDRA. As bases completas do proceso 
selectivo publicaranse no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello. 

Os restantes anuncios publicaranse no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. 

Décimo primeira.- DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS 

Primeira.- Para todo o non previsto nestas Bases, será de aplicación supletoria o establecido na Lei de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, no Estatuto Básico do Empregado 
Público, na Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia e demais 
lexislación vixente que sexa de aplicación. Así mesmo, será de aplicación o convenio colectivo estatal de 
Instalacións Deportivas. 

Segunda.- As bases da convocatoria e cantos actos administrativos deriven das mesma e das actuacións do 
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Tribunal Cualificador, poderán ser impugnados polos/as interesados/as no caso e na forma establecidos na Lei 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, así como na Lei 
Reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa e normas vixentes concordantes. 
A presentación de reclamacións non suspenderá a continuación do proceso selectivo salvo que así o decida o 
órgano convocante do mesmo.  

Terceira.- contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa poderase interpoñer RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra, no prazo de 
dous meses a contar dende o día seguinte a súa publicación.  

Asemade, os/as interesados/as poderán interpoñer Recurso potestativo de Reposición perante o órgano que 
ditou a resolución no prazo dun mes dende a súa publicación. Neste caso, non se poderá interpoñer Recurso 
Contencioso – Administrativo ata a resolución expresa ou presunta do Recurso de Reposición, de acordo co 
previsto nos art.116 e 117 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento 
Administrativo Común. 

ANEXO I 

TEMARIO PRIMEIROS AUXILIOS 

Tema 1. Actuacións do socorrista como primer intervinte ante unha situación de emerxencia. 
Tema 2. A cadea de supervivencia 
Tema 3. Resucitación cardio-pulmonar básica (RCPB) 
Tema 4. Valoración do paciente traumático 
Tema 5. Métodos para optimizar a via aérea e a respiración. 
Tema 6. Intoxicacións por via respiratória 
Tema 7. Urxencias médicas 
Tema 8. Feridas 
Tema 9. Queimaduras 
Tema 10. Hemorraxias 
Tema 11. Traumatismos 
Tema 12. Accidentes de tráfico 
Tema 13. Lesións producidas por axentes físicos 
Tema 14. Corpos extranos 
Tema 15. Accidentes eléctricos 
Tema 16. Picaduras 
Tema 17. Intoxicacións 
Tema 18. Cadros convulsivos 

TEMARIO SALVAMENTO ACUÁTICO 

Tema 1. O socorrismo acuático. Concepto, obxectivos e límites. 
Tema 2. O socorrismo acuático profesional e a  súa formación. 
Tema 3. Prevención de accidentes acuáticos e afogamentos: Educación, información e recursos. 
Tema 4. Prevención en programas e actividades acuáticas.  
Tema 5. A vixilancia. 
Tema 6. Secuencia de actuación en accidentes acuáticos. 
Tema 7. Técnicas para entrar á auga. 
Tema 8. Técnicas de nado adaptado. 
Tema 9. O mergullo. 
Tema 10. Técnicas re-control e zafaduras. 
Tema 11. Técnicas de traslado de accidentados no medio acuático. 
Tema 12. Técnicas de traslado de accidentados no medio acuático con material. 
Tema 13. Técnicas para a extracción de accidentados no medio acuático. 
Tema 14. Intervención pre-hospitalaria ante posibles lesionados medulares no medio acuático. 
Tema 15. Os espazos acuáticos: características e diferencias de interese no socorrismo acuático. 
Tema 16.O número de atención de emerxencias 112 
Tema 17..ORDE do 14 de maio de 2012 pola que se regula o modelo de distintivo dos socorristas acuáticos na 
Comunidade Autónoma de Galicia 
Tema 18  DECRETO 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e 
se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia 
Tema 19. Real decreto 1224/2009, de 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionáis adquiridas 
por experiencia laboral. 
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Tema 20. O distintivo EMAS. O distintivo Bandeira Azul 

TEMARIO DE PATRÓN 

Tema 1. O balizamento de praias 
Tema 2. Regras de navegación e limitacións á mesma 
Tema 3. Nomenclatura náutica 
Tema 4. Convenio internacional para previr abordaxes 
Tema 5. Seguridade 

ANEXO II 

MODELO DE INSTANCIA 

A SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DO CONCELLO DE MARÍN 

D/ª___________________________________, con DNI  número _____________, e enderezo en 
(Rúa /Lugar)________________(Loca l idade/Mun ic ip io)______________(Cód igo 
Postal)___________,e nº de teléfono____________ 

EXPÓN: 

Que informado/a da convocatoria de probas selectivas para  a contratación laboral temporal, por 
obra ou servizo determinado de 1 Patrón-Socorrista para prestar os seus servizos dentro do 
dispositivo  de salvamento e socorrismo das praias do Concello de Marín na tempada de verán 2016. 

MANIFESTA: 
1.- que coñece as bases e os criterios de selección de esta convocatoria, e que reúne todos e cada 
un dos requisitos esixidos na mesma. 
2.- que achega a seguinte documentación esixida na base IV: 
• Fotocopia do documento acreditativo da identidade. 
• Fotocopia do Título académico esixido para o ingreso. 
• Fotocopia do Titulo de Socorrista Acuático en espazos naturáis. 
• Fotocopia do Título de Patrón de Navegación Básica ou superior. 
• Orixinal do certificado médico ou informe de saude 
• Fotocopia do documento acreditativo de estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas 

Acuáticos de Galicia. 
• Carta de pagamento acreditativa de ter ingresado a cantidade de 18,03 euros en concepto de 

dereitos de exame ou xustificación de estar exento do pago das mesmas. 
• No seu caso,  fotocopia do Celga 3 ou equivalente. 

3. No suposto de ser proposto para a sú contratación comprométese a aportar a documentación 
precisa par acreditar o cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria. 

Por todo elo SOLICITA 

Que, previos os trámites oportunos, teña por presentada en tempo e forma  a presente solicitude, e 
na súa virtude proceda a admitirme no proceso de selección antes referido. 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  informámoslle 
que os datos que se faciliten para a participación no presente proceso de selección de persoal, incorporaranse nun ficheiro cuxo 
responsable é o CONCELLO DE MARÍN con domicilio na Avda. de Ourense s/n, 36900 – Marín (Pontevedra) onde poderá exercitar 
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e no seu caso, o de oposición dirixindo á Secretaría solicitude asinada por escrito 
xunto cunha fotocopia do seu DNI. 

Mediante a participación no referido proceso, os titulares consenten o tratamento dos seus datos persoais coa finalidade de levar 
a cabo a selección de persoal, o rexistro de solicitudes, a cualificación de probas e avaliación dos candidatos, así como a 
provisión de postos e confección do banco de datos ou lista de espera. 

Así mesmo, os participantes prestan o seu consentimento para que os seus datos persoais sexan comunicados mediante a súa 
exposición nos taboleiros de anuncios deste Concello e na páxina web do mesmo – aos efectos de dar a publicidade esixida ao 
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procedemento de contratación – aos representantes dos traballadores, e as administracións públicas competentes. 

Marín a __________ de _________________ de 2016. 

Asdo._________________________________________ 

En Marín a 1 de xullo de 2016. 
Asdo. María Ramallo Vázquez 

ALCALDESA-PRESIDENTA 


