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Personal – Selecció de personal - Borses de treball

ANUNCI sobre la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la 
borsa de treball de la categoria d'educador/a d'escola bressol de l'Institut 
d'Educació (IMEB)

Decret. En ús de les facultats establertes a l’article 12 dels Estatuts de l’IMEB, aprovats pel 

Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en data 14 d’octubre de 2005 i publicats al BOP 

núm. 273 de 15/11/2005, la gerent de l’IMEB ha disposat:

- Convocar el procés selectiu de 450 places per ampliar la borsa de treball de la categoria 
d’educador/a d’escola bressol d’acord amb l’annex III de les bases de la convocatòria de 
concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o 
substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de l’Institut d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona de data 28 de juny de 2006, ampliant el termini de 
presentació de sol·licituds amb 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució a la Gaseta Municipal de Barcelona.

- Actualitzar el bloc c) de la borsa de treball esmentada, a la finalització del procés selectiu 
afegint les persones que hagin superat la puntuació mínima fins al nombre màxim de 
450 places, ordenades segons la puntuació obtinguda.

- Modificar la base 1 de la resolució de 28 de juny de 2006  de la convocatòria de concurs 
públic per forma part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions 
en règim d’interinitat en centres docents públics de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona, per tal d’afegir un nou apartat i) amb el següent contingut: “No haver 
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual, tal i com especifica el nou apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 
15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la 
Llei d'enjudiciament civil, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l'adolescència”.

Barcelona, 26 de febrer de 2019. La gerent de l’Institut, Emilia Andreu Almécija.
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