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Personal – Selecció de personal - Borses de treball
CONVOCATÒRIA d'ampliació de la borsa de treball de la categoria de
professor/a de música de les escoles municipals de música de l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) en l'especialitat de Tècnica vocal.

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 en data 31 de juliol de 2018:
Convocar el procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de professor/a de Música
de les escoles municipals de música en l’especialitat de Tècnica vocal, que es regeix per les
bases 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, aprovades el 28 de juny de 2006 i modificades en el
19 de febrer de 2016, afegint un requisit a la base 1, l’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; i
Establir un termini de de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació a la
Gaseta Municipal d’aquesta resolució, per la presentació de sol·licituds per formar part
d’aquesta especialitat. A partir del tancament d’aquest termini es mantindrà oberta la borsa
de treball, tal com estableix el punt 3 de les bases.
Tota la informació del procés selectiu es publicarà a l’adreça:
ajuntament.barcelona.cat/educacio
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