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Anunci Anunci Anunci Anunci represa procrepresa procrepresa procrepresa procés selectiués selectiués selectiués selectiu    
    
Lloc de treballLloc de treballLloc de treballLloc de treball: Cap de feina  
Àrea o ServeiÀrea o ServeiÀrea o ServeiÀrea o Servei: Taller 
Grup professionalGrup professionalGrup professionalGrup professional: Comandament 
 
La mercantil municipal Benissa Impuls anuncia la reactivació del procediment de 
selecció de cap de feina de taller, oferint la fase d’oposició mitjançant una 
entrevista estructurada a la totalitat de les persones. 
 
ANTECEDENTS  
 
1.-Tenint en compte la comunicació realitzada el passat 14.03.20 a les persones 
candidates resultants de la fase de concurs de mèrits del procediment de 
selecció de cap de feina de taller de la mercantil Benissa Impuls, segons la que 
s’admitia a En Manuel Celda Martinez a la llista d’admesos i s’anunciava la 
realització de la fase d’entrevista a la totalitat de les persones candidates. 
 
2.- Atenent a les menors restriccions derivades de la fase 2 de retorn a la nova 
normalitat, després de la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març de 
2020. 
 
3.-Segons les disposicions en matèria de seguretat i higiene en el treball que fan 
esment al foment de la realització de teletreball i de les reunions mitjançant 
procediments telemàtics. 
  
 RESOLUCIÓ  
 
S’anuncia el dilluns 8 de Juny com a data de realització de la prova d’entrevista 
estructurada, mitjançant la plataforma WEBEX a partir de les 10:30 del matí. De 
l’horari definitiu, ordre de realització i enllaç per poder realitzar la prova 
s’informarà mitjançant comunicació personal adreçada a cada una de les 
persones candidates. 
 
Sense altre particular, als efectes oportuns, 
 
 

Benissa, 2 de Juny de 2020. 
 
 
 


