
 

 

 

Ajuntament de  
Vilanova de Prades 

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha de procedir, com cada any, a 

l’obertura de la piscina municipal. Per a la mateixa, es fa necessari procedir 

a contractar a una persona per 

 

L’art. 17.2 del Decret 95/200, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les 

normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, preveu que hi ha 

d’haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la 

supervisió del compliment de les normes de règim intern. Aquesta persona 

ha de tenir les habilitats necessàries en la pràctica de la natació i haurà 

d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats 

físiques i esportives o del diploma de mo

haver superat els programes d’atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2.

 

- Tipus de contracte: De durada determinada per obra o serveis 

determinat. 

- Servei determinat: Vigilància de la piscina municipal.

- Termini de contracte: De 2

2020. 

- Tasques: la vigilància dels banyistes i de la supervisió del 

compliment de les normes de règim intern.

 

Totes les persones interessades poden presentar el seu currículum en les 

oficines d’aquest Ajunta

divendres, per correu postal C/ Major, 3 43439 Vilanova de Prades o correu 

electrònic ajuntament@vilanovadeprades.cat

dia 31 de maig.  

 

Vilanova de Prades, 18
 

L'alcalde 

 

 

 

 

 

Artur Miró Palau 

 

 

 

   ANUNCI 

 

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha de procedir, com cada any, a 

l’obertura de la piscina municipal. Per a la mateixa, es fa necessari procedir 

a contractar a una persona per a la seva vigilància. 

L’art. 17.2 del Decret 95/200, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les 

normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, preveu que hi ha 

d’haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la 

el compliment de les normes de règim intern. Aquesta persona 

ha de tenir les habilitats necessàries en la pràctica de la natació i haurà 

d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats 

físiques i esportives o del diploma de monitor de lleure infantil i juvenil o 

haver superat els programes d’atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2.

Tipus de contracte: De durada determinada per obra o serveis 

Servei determinat: Vigilància de la piscina municipal. 

racte: De 24 de juny de 2020 a 11 de setembre de 

Tasques: la vigilància dels banyistes i de la supervisió del 

compliment de les normes de règim intern. 

Totes les persones interessades poden presentar el seu currículum en les 

oficines d’aquest Ajuntament en horari de 11h. a 13 h. de dilluns a 

divendres, per correu postal C/ Major, 3 43439 Vilanova de Prades o correu 

ajuntament@vilanovadeprades.cat Telèfon (977869056), fins el 

 de maig de 2020  

Major, 3 | 43439 Vilanova de Prades 

 977 869 056 

ajuntament@vilanovadeprades.cat 

www.vilanovadeprades.cat 

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha de procedir, com cada any, a 

l’obertura de la piscina municipal. Per a la mateixa, es fa necessari procedir 

L’art. 17.2 del Decret 95/200, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les 

normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, preveu que hi ha 

d’haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la 

el compliment de les normes de règim intern. Aquesta persona 

ha de tenir les habilitats necessàries en la pràctica de la natació i haurà 

d’estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats 

nitor de lleure infantil i juvenil o 

haver superat els programes d’atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2. 

Tipus de contracte: De durada determinada per obra o serveis 

a 11 de setembre de 

Tasques: la vigilància dels banyistes i de la supervisió del 

Totes les persones interessades poden presentar el seu currículum en les 

ment en horari de 11h. a 13 h. de dilluns a 

divendres, per correu postal C/ Major, 3 43439 Vilanova de Prades o correu 

Telèfon (977869056), fins el 
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