FEDERACIÓ DE TRIATLÓ
DE LES ILLES BALEARS
AVDA URUGUAY S/N
PALMA ARENA
07010 PALMA
WWW.FETRIB.COM

BASES APROBAVES EN JUNTA DIRECTIVA DEL DÍA 25 D´OCTUBRE DE 2017 PER A
LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC
DE TRIATLÓ, MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ MERCANTIL I DE SERVEI
EXTERN D’AQUESTA FEDERACIÓ.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA.
És objecte de la present convocatòria la provisió d'una plaça de DIRECTOR TÈCNIC DE TRIATLÓ PER EL CENTRE
DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS, mitjançant contractació Mercantil i per serveis Externs,
per una durada fins el 31 d'agost de 2018, renovable, i segons el que estableixi el Conveni-Programa amb la
FUNDACIÓ PER L’ESPORT BALEAR de la Conselleria d’Esport i Turisme del Govern Balear, vacant en la
subcontractació de serveis, pel procediment de selecció del contracte de serveis de la Federació de Triatló dels Illes
Balears.
Funcions de la Categoria:
Serà el responsable d'impartir els entrenaments als Triatletes del CTEIB
 Realitzar, planificar, desenvolupar, programar i dirigir les sessions atenent als objectius dels triatletes tals com
campionats d’ Espanya, autonòmics, etc..
 Prevenir i resoldre possibles problemes relacionats amb la pràctica de la disciplina.


Participar com a tècnic en campionats nacionals, autonòmics, etc..



Coordinació amb la FETRIB la planificació de competicions de la temporada de cada esportista. Registre de
seguiment de les evolucions dels triatletes.

Els serveis a contractar de la present convocatòria són:
DIRECTOR TÈCNIC PER EL CTEIB DE TRIATLÓ.
El procediment de selecció dels aspirants constarà d'una única part: fase de selecció.
Les Bases íntegres es publicaran en el Tauler d'anuncis de la FETRIB i en la web FETRIB www.fetrib.com.
L'aspirant que resulti contractat quedarà sotmès des del moment de la presa de possessió al règim d'incompatibilitats
vigent.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.
Per prendre part en aquesta convocatòria serà necessari:
• Estar en possessió de la titulació de Tècnic de Triatló Nivell III.

•

No haver estat objecte de prevenció i/o sanció en expedient disciplinari esportiu, ni trobar-se culpable en causa
d'incapacitat.
Estar en possessió de la llicència d'alta de Tècnic en la Federació Espanyola de Triatló.

•

Tenir nacionalitat espanyola.

•

Tots els requisits hauran de posseir-se en la data de terminació del termini de presentació d'instàncies i gaudir
dels mateixos fins a la finalització dels serveis.

•
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TERCERA.- INSTÀNCIES.
Les instàncies de sol·licitud (Anex1) per prendre part en el procediment selectiu convocat es presentaran a la Seu Social
de la FETRIB, degudament emplenades, i en elles els aspirants hauran de fer constar totes les dades que es precisen,
manifestant a l’hora que es reuneixen les condicions exigides a les bases tal com en elles es consignen, adjuntant
aquesta documentació, juntament amb l’original per ser encarada per el comitè qualificador.
L’horari de presentació d'instàncies seran els següents:
 Dilluns de 10h a 12h Oficina FETRIB, Palma Arena


Concertant cita a Secretaría Telf 647 729 042 .

El calendari de Selecció és el següent:
El 25 d´octubre presentación de bases en Junta Directiva, i aprovació si escau.
El 26 d´octubre Publiació de Bases a la WEB de la FETRIB. www.fetrib.com
El 27 d´octubre inici del periode de presentación de solicituts fins el 31 d'agost a les 15h
El 31 d´octubre, reunió comisió, resolució i comunicació als interessats.
L’1 de novembre es publicarà i donarà presa de càrrec al nou Tècnic de Triatló.
Incidencies i consultes a info@fetrib.com

QUARTA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Director Tècnic aprovarà mitjançant resolució els aspirants
admesos.
La comunicació es publicarà en el tauler d'anuncis de la FETRIB i/o en la web www.fetrib.com i xarxes socials.

CINQUENA.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.
La comissió Qualificadora estarà constituda de la següent forma:
COMISSIÓ:
Javi Bonet, llicenciat en INEF i entrenador de triatló N3 (membre de la JD FETRIB)
Miquel Torres, Amb Titulació llicenciat en CAFE i entrenador de triatló N3(membre de la JD FETRIB)
SECRETARI:
Gerent/Secretari de la Fetrib, Ignasi Colom

SISENA.-VALORACIÓ.
Es valorarà per a la selecció del DIRECTOR TÈCNIC PER A L A EBE DE TRIATLÓ, les següents titulacions i estudis
acadèmics:
 Graduat en ciències de l’activitat física I l’esport (CAFE)


Currículum



Experiència com a tècnic d’alt rendiment



Experiència com a tècnic en tecnificació
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Experiència com a director tècnic i direcció esportiva de clubs





Experiència i coneixement com a esportista (anys i èxits aconseguits com a triatleta autonòmic,
nacional o internacional)
Es valorarà la presentació d’un entrenador auxiliar adjunt amb titulació necessària com recolzament
puntual del director tècnic EBE.
Titulació federatives de Natació i/o Ciclisme i/o Atletisme.



Altres titulacions relacionades (TAFAD etc…)



SETENA.- FUNCIONALITAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.
En el moment del inici del procés de selecció, el màxim responsable de la plaça de tècnic del CTEIB serà el Director
Tècnic de la Fetrib.

VUITENA.- REMUNERACIÓ ECONÒMICA.
El nou Director Tècnic facturarà mensualment durant el període del contracte la quantitat en brut de 2.153,71€

Palma 25 d’octubre de 2017
Ignasi Colom i Pons
Segretari Federació de les Illes Balears

