Per resolució d'Alcaldia 2018-0057 de data 15 de febrer de 2018, es va aprovar l’apertura de la
borsa de treball de monitors de temps lliure, del tenor literal següent:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 2017-0167 de data 26 de maig de 2017 es van aprovar
les bases de selecció per a la formació d’una borsa de treball de monitors de temps lliure.
Vist que la base primera de la citada borsa contempla que “la borsa es constituirà amb vigència
indefinida, no obstant això, mitjançant decret d’alcaldia podrà resoldre’s l’apertura de la borsa
per a la incorporació de nous candidats, així com per a aquells que ja figuren en la borsa de
treball puguen aportar documentació que acredite nous mèrits”.
Vist que actualment existeix la necessitat d’ampliar y actualitzar la citada borsa de treball.
De conformitat amb el que estableix l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local,
RESOLC
PRIMER. Ordenar l’apertura de la borsa de treball de monitors de temps lliure, per a la
cobertura de necessitats temporals, de conformitat amb les bases aprovades per Resolució
d’Alcaldia núm. 2017-0167 de data 26 de maig de 2017.
SEGON. La sol·licitud de participació s’efectuarà d’acord amb el model de l’Annex I.
TERCER. El termini per presentar sol·licitud serà de 10 dies naturals comptats a partir del dia
següent a la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament i seu electrònica.
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ANUNCI EN EL TAULER D'EDICTES DE L'AJUNTAMENT

ANEXO I
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento ________N.I.F _______________Código Postal __________
Domicilio: _____________________Calle/Plaza:_____________________________
Núm_____ Piso______ Puerta _____ Teléfono______________________________
Correo electrónico:
DATOS DE LA CONVOCATORIA:
Ampliación de la bolsa de monitores de tiempo libre de este Ayuntamiento,
DECLARA:
Que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
SOLICITA:
Ser admitido a la convocatoria para cubrir las necesidades de los puestos de trabajo
mencionados en la presente instancia, declarando que son ciertos todos los datos consignados
en la misma.



Fotocopia compulsada del DNI en vigor o documento acreditativo de la personalidad
del solicitante.



Informe de vida laboral del solicitante, actualizado a fecha de presentación de las
solicitudes, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.



Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria.



Fotocopia compulsada o copia original de los títulos de formación.



Fotocopia compulsada o copia original de los diplomas de cursos realizados.



Copias compulsadas de los certificados de empresa.



Cualquier documento que el aspirante considere necesario para acreditar méritos
baremables.
Certificado de no constar en el Registro de Delincuentes sexuales del Ministerio de
Interior.
En Benlloch a ….....................................

Fdo. ……………………..
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar las casillas):

