DECRET
SELECCIÓ PERSONAL MONITORA DE MENJADOR I ACOLLIDA PER LA LLAR
D’INFANTS DE PUIGVERD DE LLEIDA
La llar d’infants de Puigverd de Lleida, DRAC VERD, preveu per al curs escolar 20202021, tenir 10 alumnes aproximadament, dels quals es calcula que més de la meitat
requeriran del servei de menjador, i alguns d’ells del servei d’acollida matinal.
Atès que per la selecció de personal s’han de respectar els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat.
Atès el que disposa l’article 55 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
HE RESOLT
PRIMER.- Fer pública la següent concurrència de sol·licituds:
-

Lloc de treball: 1 llocs
Classe: Laboral temporal
Dedicació: Jornada parcial (de dilluns a divendres- 25 h/setmanals
Horari:de 8h a 9hi de 11h a 15h.
Durada: mentre hi hagi necessitat d’aquest servei, i com a màxim el curs escolar
2020-2021

SEGON: Condicions dels aspirants:
-1.Edat mínima 16 anys.
-2.Certificat d’escolaritat o titulació equivalent.
-3. No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball.
-4.No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari o acomiadament de
qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per l’exercici defuncions
públiques.
-5. Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments i del títol de monitor de
menjador o de títol de monitor de temps lliure o títol equivalent.
Els requisits els han de complir en el moment de data d’expiració del termini de
presentació de instàncies i respecte els requisits 3 i 4 presentaran una declaració
responsable d’acord amb la que figura a l’annex, la resta de requisits els hauran
d’acreditar amb la sol·licitud.
TERCER:Tasques a realitzar:
- Col·laboració amb les feines de menjador, procurant un ensenyament adequat
per l’adquisició de l’autonomia, d’hàbits d’higiene i alimentació dels nens.
- Obrir l’escola a les 8 del matí i rebre els nens i nenes que es quedin fent l’hora
d’acollida abans de l’inici de les classes.
- Tenir cura dels nens i nenes a l’hora de la migdiada.

-

Informar a les famílies, d’acord amb la direcció del centre, d’aquelles
conductes rellevants en el menjador.

QUART:Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants sempre i quan estiguin
acreditats correctament.

- Experiència a l’administració o a empreses privades exercint funcions similars,
coincidents o anàlogues en contingut professional amb les del lloc de treball
Puntuació màxima 5 punts
- Formació: Cursos jornades i seminaris de formació en matèries relacionades a les
tasques que s’han descrit en l’apartat tercer
Es tindrà en compte si el curs és d’aprofitament o assistència, la duració del curs, si
és recent o no.
Màxim 10 punts
-Titulacions acadèmiques: De famílies professionals relacionades amb el lloc. (TEI,
Mestre en educació infantil o equivalent, o altres relacionades)
Màxim 10 punts
CINQUÈ: Presentació de sol·licituds
Els interessats podran presentar les sol·licituds des de la data en què es faci pública
la resolució en el tauler d’anuncis i finalitzà el dia 23 d’agost de 2020.
Es presentaran al registre general de l’Ajuntament (E-Tram, instància genèrica, i en
defecte per correu electrònic de l’Ajuntament: ajuntament@puigverdlleida.cat)
i s’adjuntarà a la sol·licitud la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i títol de monitor de menjador o
títol de temps lliure o equivalent
- Currículum vitae on s’especifiqui l’experiència, títols i cursos que són objecte de
valoració segons l’apartat quart de les bases.
- Declaració que acrediti tenir les condicions dels aspirants, d’acord amb l’apartat
segon.
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es resoldrà la present
concurrència, tenint en compte la documentació presentada.
Els interessats podran utilitzar el model de sol·licitud normalitzat que hi ha a les
oficines municipals.
En el cas que es produeixi un empat entre els/les participants, es valorarà les
persones que acreditin que són aturats/es i menors de 35 anys, amb l’objectiu de
potenciar la inserció al món laboral d’un sector important de persones afectades per
la crisis econòmica provocada per la Covid-19.
SISÈ.- Es configurarà un tribunal per tal de qualificar les puntuacions, d’acord amb
els criteris exposats. S’estendrà una acta amb la puntuació per ordre decreixent.
SETÈ.- Publicar aquesta concurrència de sol·licitud al E-tauler de l’Ajuntament i ebando municipal.
L’alcaldessa
Sandra Barberà Bosch
Puigverd de Lleida, 14 agost de 2020

