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BASES PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DO DISPOSITIVO DE SALVAMENTO E 
SOCORRISMO DAS PRAIAS DO CONCELLO DE MARÍN NA TEMPADA DE VERÁN 2020: 
VINTEUN (21) SOCORRISTAS E TRES (3) PATRONS-SOCORRISTAS 

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA. 

As presentes  bases teñen por obxecto regular o procedemento selectivo para a contratación laboral, a 
xornada completa por obra ou servizo determinado, de 21 SOCORRISTAS e 3 PATRONS 
SOCORRISTAS que estarán destinados ao servizo de salvamento e socorrismo das praias do Concello 
de Marín na tempada de verán 2020.

SEGUNDA.- TAREFAS A DESENVOLVER POLOS/AS SOCORRISTAS E PATRONS-
SOCORRISTAS

As tarefas a desempeñar polos/as socorristas dentro do dispositivo de Salvamento e Socorrismo, serán 
as propias da categoría de socorrista, e de xeito xeral, todas aquelas inherentes aos socorristas acuáticos 
tendentes a garantir a seguridade dos usuarios: previr situacións potencialmente perigosas, vixilancia e 
intervención ante un accidente ou situación de emerxencia. 

No caso dos patrons-socorristas, as tarefas incluirán de xeito xeral, o manexo de embarcacións de 
salvamento ao seu coidado así como as operacións básicas de mantemento das mesmas, e todas aquelas 
inherentes aos socorristas.

TERCEIRA- REQUISITOS DOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos á realización das probas de selección os aspirantes deberán cumprir os seguintes 
requisitos:
- Ter nacionalidade española agás o disposto no R.D lex. 5 /2015, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei de Estatuto Básico do Empregado Público.
- Ter cumpridos os 16 anos de idade.
-  Estar en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente.
-  Estar en posesión da Titulación de Socorrista Acuático en espazos naturais.
- Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, na sección de Socorristas 
en espazos acuáticos naturais.
- 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.
- Ser desempregado e estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandante non 
ocupado/a e estar dispoñible para o emprego.

Ademáis dos anteriores, para os Patróns-Socorristas, esixirase estar en posesión do Título de Patrón de 
Navegación Básica ou Patrón de Embarcación de Recreo

Todos os requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización 
do contrato de traballo.

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCION
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Estabrecese como sistema de selección o de OPOSICION, de xeito que os candidatos amosen a súa 
idoniedade para os postos ofertados.

QUINTA.- PROCEDEMENTO DE SELECCION E PUBLICIDADE DO MESMO.

As presentes  bases de selección publicaranse na sede electrónica do Concello e no taboleiro de 
anuncios da Casa do Concello

O Concello de Marín presentará unha oferta por cada categoría profesional solicitada (SOCORRISTAS 
E PATRONS-SOCORRISTAS) ante a Oficina de Emprego de Pontevedra, a cal remitirá ao Concello 
de Marín unha relación de candidatos preseleccionados pola mesma, sendo esta oficina a responsable de 
preseleccionar aos candidatos que cumpran os requisitos sinalados na oferta presentada.

A Oficina de Emprego de Pontevedra remitirá aos candidatos por ela preseleccionados comunicación na 
que se lles convocará para a realización  do proceso de selección no Concello de Marín. No taboleiro de 
anuncios do Concello a data e a hora de realización das probas de selección.

Os candidatos, preseleccionados pola oficina de emprego, interesados en participar no proceso selectivo 
convocado, deberán presentarse nas instalacións municipais provistos de:
-DNI orixinal.
-Declaración xurada manifestando que se reúnen todos e cada un dos requisitos da presente 
convocatoria.

PRIMEIRO EXERCICIO: PROBA PRÁCTICA OBRIGATORIA E ELIMINATORIA.
Consistirá na realización de unha proba práctica tendente a acreditar a capacidade dos aspirantes para as 
funcións que van a desenvolver.

Realizarase nalgunha das praias do Concello de Marín, e consistirá nunha proba combinada de carreira 
continua e nado libre, a realizar da seguinte forma:

1. 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.

2. 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.

3. Unha vez dentro do mar colocaranse as aletas e nadarán (estilo libre) co material de 
salvamento, ata a boia colocada fronte á baliza de terra, debendo superala pola parte exterior.

4. Nado libre ata a seguinte boia, colocada á altura da baliza de meta, superandoa polo exterior.
5. 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 realizarase 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 esta irá decrecendo de acordo á 
táboa de tempos que se presenta de seguido. 

Os candidatos que non rematen a proba serán cualificados como NON APTOS ao igual que aqueles que 
non acaden o tempo mínimo establecido, quedando excluídos do proceso selectivo.

Cada aspirante terá que traer as súas propias aletas para a realización da proba.

Táboa de tempos e puntuacións:
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 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.

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 temarios que figuran como Anexo a estas 
bases, no tempo de realización que acorde o Tribunal.

Esta proba cualificarase de 0 a 4 puntos.
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NORMAS XERAIS PARA O DESENROLO DOS EXERCIZOS

O Tribunal previsto na Base Sexta será único para ámbalas dúas categorías, podendo establecer as 
quendas das probas, a súa separación ou outros aspectos da súa celebración do xeito que considere, 
tendo en conta as circunstancias hixiénico-sanitarias de obrigado cumprimento. 

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

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 dous 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  VINTEUN (21) aspirantes que acaden a maior puntuación final para a 
categoría de SOCORRISTAS e a favor dos TRES (3) aspirantes que acaden a maior puntuación final 
para a categoría de PATRONS-SOCORRISTAS

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 
exercicio. En caso de persistir o empate, este resolverase 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 ás puntuacións de cada exercicio e 
a proposta de contratación que  formule o Tribunal.

Na acta da última sesión incluirase unha relación dos aspirantes que, tendo superado todos 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 
telefonicamente, debendo constar por escrito a renuncia ou aceptación da contratación, no prazo de un 
día hábil, entendéndose formulada a renuncia no caso de non constar por escrito a aceptación en dito 
prazo. Esta bolsa estará vixente durante o ano 2020.

SEXTA.- TRIBUNAL

Co obxecto de proceder a selección do persoal, constituirase un tribunal coa seguinte composición:

 Presidente/a: un/ha funcionario/a ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calquera 
outro Concello ou Administración Pública, pertencente a un corpo, escala ou categoría 
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ó esixido 
para participar no proceso selectivo.

  Secretario/a: un/ha funcionario/a ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calquera 
outro Concello ou Administración Pública, pertencente a un corpo, escala ou categoría 
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ó esixido 
para participar no proceso selectivo.

  3 Vogais:
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-  dous/dúas funcionarios/as de carreira ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de 
calquera outro Concello ou Administración Pública, pertencente a un corpo, escala ou categoría 
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ó esixido para 
participar no proceso selectivo.

-  un/ha funcionario/a de carreira ou persoal laboral fixo do Concello de Marín ou de calquera 
outro Concello ou Administración Pública, pertencente a un corpo, escala ou categoría profesional 
para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ó esixido para participar no 
proceso selectivo, designado pola Alcaldía a proposta da Xunta de Persoal e que actuará, en todo caso, 
a título individual.

A composición nominal dos membros do Tribunal Cualificador farase pública coa resolución, A 
composición nominal dos membros do tribunal Cualificador farase pública nunha  Resolución da 
Alcaldía, que será publicada no taboleiro de anuncios da Casa do Concello.
O Tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presenza, a lo menos, de tres dos seus membros 
(titulares ou suplentes) e coa asistencia, en todo caso, do Presidente e do Secretario (titulares ou 
suplentes).
O Tribunal actuará con suxeición ás bases de convocatoria e ao previsto na Lei 40/2015 quedando 
facultado para resolver cantas cuestións se susciten na súa interpretación.

SEPTIMA.- ACHEGA DE DOCUMENTOS E FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.

Os/as aspirantes propostos/as para a súa contratación deberán aportar no prazo máximo de tres (3) días 
hábiles dende o seguinte ao remate do prazo para presentar reclamacións á proposta de contratación, a 
seguinte documentación acreditativa de cumprir os requisitos esixidos na presente convocatoria, 
formalizándose posteriormente o contrato de traballo:

-  Fotocopia do DNI.
- Fotocopia do  Número de Afiliación á Seguridade Social ou tarxeta sanitaria do servicio público de 
saúde.
- Fotocopia da titulación académica esixida.
- Fotocopia do título de socorrista acuático en espazos acuáticos naturais.
 -Fotocopia do documento acreditativo de estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas 
Acuáticos de Galicia na sección de espazos acuáticos naturais.
- Declaración xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de 
calquera das administración públicas e de non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou 
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
- Certificado/informe médico, orixinal ou fotocopia cotexada, relativo á aptitude para o posto.
-  Número de conta, do que sexa titular, onde se lle ingresará a nómina.

Ademáis, no caso dos patróns-socooristas, aportarán fotocopìa do Título de Patrón de 
Navegación Básica ou Patrón de Embarcación de Recreo

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 algún/ha aspirante inicialmente proposto/a (ou os/as sucesivos seguintes) 
renunciase á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta 
de nomeamento a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes aspirantes) que tendo 
superado tódolos exercicios non fora incluído na listaxe de aprobados/as e proposta de contratación.
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OITAVO .- FORMALIZACION DE CONTRATOS

Presentada a citada documentación os/as aspirante/s proposto/a será/n contratado/s, sendo nula a 
proposta a favor de quen estea incurso en causas de incapacidade específica conforme a normativa 
vixente.
A Alcaldía de conformidade coa proposta vinculante do Tribunal Cualificador, ditará Resolución de 
contratación que se publicará no Taboleiro de anuncios e subscribirá antes do comezo da prestación do 
servizo, contrato de duración determinada, a xornada completa, cos aspirantes propostos segundo 
dispón a lexislación laboral. Establécese un período de proba de QUINCE DIAS, durante o período de 
proba se poderá rescindir a relación laboral por vontade de calquera das partes sen alegar causa algunha 
e sen necesidade de preaviso, debendo de comunicarse por escrito facendo constar como causa de 
extinción da relación laboral a  non superación do período de proba.

A contratación realizarase na modalidade de contrato laboral de duración determinada por obra ou 
servizo para a realización do servizo “Dispositivo de salvamento e socorrismo nas praias do Concello 
de Marín na tempada de verán 2020 por un periodo de tres meses, ainda que suxeto as condicións e 
normativa de carácter sanitario, de xeito que o peche das praias ou outras  limitacións derivadas da 
aplicación de medidas relativas ao COVID-19 resultarian causa de finalización do mesmo

ANEXO. TEMARIO 
TEMARIO PRIMEIROS AUXILIOS:

Tema 1. Actuacións do socorrista como primeiro 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 vía aérea e a respiración.
Tema 6. Intoxicacións por vía respiratoria.
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 extraños.
Tema 15. Accidentes eléctricos.
Tema 16. Picaduras.
Tema 17. Intoxicacións.
Tema 18. Cadros convulsivos.
Tema 19. Protocolos nas actuacións derivados da normativa sanitaria en relación co COVID-19

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.
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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, de 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 e Decreto 
35/2017, de 30 de marzo, polo que se modifica o anterior .
Tema 19.  O distintivo EMAS. O distintivo Bandeira Azul.
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