
 

Benissa ImpulsS.A.M. Plaça Portal nº 1, 03720 Benissa (Alacant)     Tel/fax: 96 573 35 97   e-mail: gerencia@benissaimpuls.es                      Página 
1 
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Anunci procediment selecció urgent 

 
Lloc de treball: Monitor/a activitats  
Àrea o Servei: Escola Municipal d’Esports, activitat Basket 
Grup professional: Grup 3 Nivell 2 
 
La mercantil municipal atenent a les circumstàncies de baixa temporal d’una persona del servei, 
la inexistència de persones candidates disponibles amb el perfil requerit pel cobriment de 
manera urgent d’una plaça temporal disponibles per l’escola de Basket i el moment de la 
temporada existent on és més complexa la tasca de recerca de persones candidates, anuncia: 
 
Inici de procediment de selecció urgent mitjançant recerca activa de persones candidates 
contactant de manera immediata amb tot el personal del que es disposen dades d’anteriors 
activitats o seleccions, base de dades del Creama o de qualsevol entitat externa especialitzada 
en la recerca i reclutament de personal, tot amb la finalitat de cobrir d’atendre de manera 
immediata les necessitats de l’activitat de Basket i poder donar continuïtat, tot dins l’encàrrec 
de gestió formulat per l’Ajuntament de Benissa a Benissa Impuls com a mitjà propi, a l’empara 
d’allò previst a l’article 32 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (BOE 09/11/2017) . 
 
El present anunci així com tots els que es deriven de la convocatòria, seran publicats en la web, 
a les xarxes socials de Benissa Impuls S.A., fent-se constar les mateixes reserves en quan a 
protecció de dades personals d’aplicació en els procediments de selecció ordinaris utilitzats en 
la mercantil municipal.  
 
Igualment, s’anuncia que pel que fa a l’enquadrament professional, perfil, requisits, comissió de 
selecció, sistema de puntuació i regim de funcionament per fer el l’oferiment de les places 
disponibles, es faran servir els mateixos criteris utilitzats en el procediment de selecció utilitzat 
per la resta de personal de monitors/es de les activitats esportives. 
 
Finalment, s’anuncia que el termini per la recepció de sol·licituds serà de 6 hores des de la 
publicació de l'anunci de la convocatòria, després de les que es publicarà la relació definitiva 
amb les puntuacions serà publicada en la pàgina web de la mercantil municipal. Arribat el cas, 
contra la llista definitiva de puntuacions, les persones candidates podran presentar reclamació 
davant de la Direcció Gerència de l'empresa en el termini de 4 hores i la Comissió de selecció 
resoldrà motivadament les reclamacions presentades notificant-se a les persones candidates. 
Cal especificar que la participació en el present procés selectiu comporta l’acceptació expressa 
del contingut de les presents bases 
 


