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Ajuntament de Corbera 
Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre constitució 
d’una borsa de treball temporal de socorriste/a per a les 
piscines municipals durant el període estival.

EDICTE
És objecte del present anunci la convocatòria per a la formació d’una 
Borsa de Treball temporal de socorriste/a que servirà per a fer efec-
tives les diferents contractacions de personal amb caràcter no per-
manent, que no puguen ser ateses pel personal al servei d’aquesta 
Administració, sempre que ho permeten les disponibilitats pressu-
postàries i legislació laboral.
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0198, de 20 de maig de 2020, 
s’han aprovat les bases que regularan la creació d’aquesta borsa de 
treball per a la contractació de treballadors/es, per mitjà del sistema 
de concurs lliure, amb els quals es formalitzarà el contracte laboral 
que legalment li corresponga.
Les contractacions queden supeditades a la possibilitat de dur a 
terme el servei en les condicions de seguritat, autoprotecció i distan-
ciament social en funció de l’evolució de la pandèmia.
Les bases que regiran el procés selectiu estaran a la seua disposició 
en la web municipal: www.corbera.es i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies naturals 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província.
Els successius anuncis d’esta convocatòria es publicaran únicament 
en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
Corbera, 3 de juny de 2020.—L’alcalde, Vicente Marrades Esparza.
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