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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Exp.: 158/2016

Núm.: OPOSICIONS I CONCURSOS
Borsa treball. Personal 
d’activitats de temps lliure 
educatiu infantil i juvenil

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atesa la necessitat de tindre una borsa de treball per a la contractació laboral temporal de personal 
laboral temporal d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, per a:

1. Programar,  organitzar,  dinamitzar i/o avaluar activitats de temps lliure educatiu infantil  i  
juvenil organitzades per l’ajuntament de Benifairó de les Valls.

2. Atendre en tot moment als xiquets i jóvens al seu càrrec i actuar com interlocutors en primera 
instància amb els pares dels xiquets i jóvens que tinguen assignats, havent de resoldre en la  
mesura del possible els xicotets dubtes, qüestions o reclamacions que estos els presenten o 
si és el cas elevar-les a l’alcaldia de l’ajuntament.

3. Totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i categoria professional.

Resultant que amb data 3 de juny de 2016 s'ha emés un informe per la secretària-interventora de la  
Corporació sobre la legislació aplicable.

Examinades les bases de la convocatòria obrants a l’expedient i de conformitat amb l'article 21.1.g) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

Primer. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la constitució 
d'una borsa d'ocupació per a la contractació laboral temporal de personal laboral temporal d’activitats 
de temps lliure educatiu infantil i juvenil en els termes en què figuren en l'expedient. 

Segon. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el tauler d'edictes 
d'aquest Ajuntament i en la pàgina web www.benifairovalls.com.

Tercer. Efectuar la convocatòria de selecció de personal laboral temporal d’activitats de temps lliure 
educatiu  infantil  i  juvenil  per  mitjà  d'anunci  que  s'inserirà  en  tauler  d'edictes  i  en  la  pàgina  web 
www.benifairovalls.com.

Benifairó de les Valls, a la data de la firma.

L’alcalde

Firmat. Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Davant de mi,
La secretària-interventora,
Firmat. Mª de la O Pérez Cayuela
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