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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el concurs de trasllats núm. 
4/2021-E per proveir llocs de treball vacants d'educador/a d'escola bressol 
de les escoles bressol i espais familiars de l'Institut Municipal d'Educació, 
Curs 2021-2022.

D’acord amb la resolució de la Gerència de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de data 13

de maig de 2021, es convoca Concurs de Trasllats per proveir les vacants dels llocs de 

treball d’educador/a d’escola bressol als centres públics municipals d’Escola Bressol i Espais 

Familiars, que es regirà per les presents BASES.

D’acord amb l’article 23 de l’Acord regulador de les condicions de treball comunes dels 

empleats públics 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb la disposició addicional vuitena de l’acord d’adhesió a l’Acord regulador de les 

condicions de treball comunes dels empleats públics 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona 

i a l’annex de condicions específiques de treball de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona.

Els llocs de treball vacants per al curs 2021-2022 objecte de provisió d’aquest concurs són els 

que figuren relacionats a l’Annex 1 de la present convocatòria.

Atenent criteris de planificació i estabilitat, del total de vacants existents, es podrà reservar, a 

cada escola bressol, fins a un màxim de dos terços de les vacants estructurals de la seva 

plantilla.

1. Requisits de participació

− Podran participar-hi el personal funcionari de carrera municipal i contractat laboral fix de 

l’IMEB en servei actiu amb destinació a les Escoles Bressol Municipals i Espais Familiars 

amb la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol o Tècnic/a Auxiliar d’Educació i 

Puericultura, amb 2 anys d’antiguitat com a mínim en el lloc des del qual es concursa.

− Podran participar-hi el personal funcionari de carrera municipal i contractat laboral fix de 

l’IMEB amb la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol o Tècnic/a Auxiliar d’Educació i 

Puericultura, amb situació d’excedència voluntària per interès particular, que a la 

finalització del curs escolar en què es realitza la convocatòria hagin transcorregut el temps 

mínim exigit per reingressar al servei actiu.

− Estan obligats a prendre part en aquesta convocatòria els/les funcionaris/àries que ocupin 

els llocs de manera provisional així com el personal adscrit de manera provisional per 

reingrés.
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− Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d’estar en 

possessió del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana C1 (antic C) o superior 

de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les 

persones candidates que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i 

així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud:

- Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'Ajuntament de 

Barcelona, o altres administracions públiques, en què hi hagués establerta una prova o 

exercici del mateix nivell o superior.

- Disposar de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre 

VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 

d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents 

als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Per a més informació, es pot consultar l’apartat sobre legislació de Funció Pública de la 

pàgina web: http://llengua.gencat.cat/

- Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o 

de lliure designació en la mateixa Administració, en què hi hagués establerta una 

prova de català del mateix nivell o superior.

- Haver realitzat i superat durant l’any anterior una prova de català del mateix nivell o 

superior, en convocatòries anteriors de concurs específic o de lliure designació a 

l’Ajuntament de Barcelona. El còmput de l’any d’exempció s’entendrà des de la 

publicació dels resultats de l’esmentada prova.

En cas que les persones candidates no acreditin adequadament aquest requisit, la 

Junta de les convocarà per a la realització d’una prova de coneixements de llengua 

catalana equivalent al nivell requerit (C1). 

Les persones aspirants convocades a la prova que no compareguin o les que no la 

superin seran excloses del procés.

2. Presentació de sol·licituds

− Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud al Registre de l'IMEB (Pl. 

d'Espanya, 5) en l’horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h, segons model 

normalitzat de sol·licitud que es podrà recollir en el mateix registre o que es pot trobar al 

Bulevard Educatiu\Processos Selecció. També es podrà presentar a qualsevol de les 

Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per 

qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, d'1 d ́octubre del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones aspirants 

que no presentin la documentació al Registre General de l'IMEB i escollin com a forma de 
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presentació de la instància qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre hauran de comunicar al Departament de Recursos Humans de l’IMEB, a l'adreça 

de correu electrònic rhimebseleccio@bcn.cat aquest fet, com a molt tard el dia següent al 

de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

− A la instància caldrà indicar les places a les quals s’opta i en quin ordre, sense cap 

limitació quant al nombre d’eleccions. Igualment, caldrà incloure la declaració expressa de 

complir els requisits exigits per participar en el concurs. L’acreditació dels mèrits s’haurà 

de fer a posteriori, només en cas de petició de la Comissió de Valoració.

− El termini per a la presentació de la instància serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà

de la publicació de la present convocatòria a la Gaseta Municipal.

− Els requisits de participació que preveuen les bases, com també els mèrits al·legats, s’han 

de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix 

aquesta convocatòria. 

3. Llista de persones admeses i excloses

− Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, farà pública a Bulevard Educatiu\Processos 

Selecció, la llista de persones admeses i excloses, indicant les places a les quals opten.

4. Procediment de selecció

− Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i quant a l’adjudicació dels llocs de treball, 

s’estableix el següent ordre de preferència:

En primer lloc: Educadors i educadores que hagin resultat desplaçades dels seus actuals 

llocs de treball com a conseqüència d’ajustos organitzatius a les seves escoles bressol.

En segon lloc: Educadors/es que ho sol·licitin voluntàriament, segons l’ordre de 

puntuació obtinguda en la valoració de mèrits.

− El concurs serà resolt atenent les peticions de les persones participants. En cas de 

sol·licituds coincidents sobre la mateixa plaça, s’aplicarà el barem de valoració de mèrits 

del punt 5 d’aquestes bases.

5. Barem de valoració de mèrits

5.1. Per serveis prestats en l’Escola Bressol Municipal i/o en Espais Familiars com a 

funcionari/ària de carrera o contractat/da laboral fix/a de l’Institut d’Educació, fins a un 

màxim de 20 punts. (Es realitzarà des del Departament de Recursos Humans)

o Per cada any de servei actiu com a educador/a d’Escola Bressol i Espai Familiar a 

l’Ajuntament de Barcelona, 1 punt. (Es realitzarà des del Departament de 

Recursos Humans)
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o Per temps de permanència en el centre sol·licitat, 0,5 punts per any. (Es realitzarà 

des del Departament de Recursos Humans)

5.2. Formació permanent: Fins a 15 punts

o Per haver impartit cursos o seminaris relacionats amb l’educació infantil, o per 

coordinació de grups de treball, fins a 2 punts.

o Per la participació en cursos relacionats amb el lloc de treball al qual s’opta en 

l’àmbit del primer cicle d’educació infantil, en el cas dels espais familiar per la 

formació específica en l’àmbit del treball amb famílies, mínim de 10 hores, 0,05 

punts /hora i fins a un màxim de 6 punts. Aquests cursos hauran de ser certificats 

mitjançant documentació acreditativa de les hores de durada.

o Per la participació en cursos relatius a aspectes relacionats amb l’ensenyament, no 

inclosos a l’apartat anterior, per cada 10 hores, 0,01 punts per hora, fins a un 

màxim de 3 punts. Aquests cursos hauran de ser acreditats mitjançant 

documentació acreditativa de les hores de durada.

o Màsters o postgraus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes 

científics i didàctics de l’especialitat d’educació Infantil, que tinguin durada igual o 

superior a 300 hores, 2 punts.

o Màsters o postgraus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes 

científics i didàctics de l’especialitat d’educació infantil, que tinguin durada igual o 

superior a 150 hores, 2 punts.

o Màsters o postgraus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes 

científics i didàctics de l’especialitat d’educació infantil, que tinguin durada igual o 

superior a 75 hores, 2 punts.

5.3. Mèrits acadèmics: Fins a 5 punts

o Doctorat: 3 punts

o Altres titulacions universitàries, diferents de les al·legades per al ingrés al lloc 

de treball: Llicenciatures 2 punts i Diplomatures 1,5 punts

5.4. Altres mèrits: Fins a 3 punts

Per publicacions de l’àmbit educatiu, en matèries relacionades amb el lloc al qual 

s’opta, en funció del relleu dels continguts d’aquestes publicacions, fins a 3 punts.

6. Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest 

procés, i està integrada per les persones següents:
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− Sr. Casimir Macià Costa, director de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació o 

persona en qui delegui

− Sra. Imma Bargalló Quintana, cap del Departament d’Educació Infantil o persona en qui 

delegui. 

− Elena Mendía García, cap del Departament de Recursos Humans o persona en qui delegui.

− Pilar Vallejo Pérez, tècnica qualificada de Recursos Humans o persona en qui delegui, que 

actua com a secretària.

La Junta de Personal i el Comitè d’Empresa podran designar un/a membre titular i un/a de 

suplent, que podrà assistir a les sessions de la Comissió.

7. Resolució del concurs i adjudicació de llocs de treball

El concurs serà resolt atenent les peticions de les persones participants. En cas de sol·licituds 

coincidents sobre la mateixa plaça, s’aplicarà el barem de valoració de mèrits del punt 5 

d’aquestes bases i, en aquest cas, la proposta de destinació recaurà en aquelles persones 

candidates que obtinguin la millor puntuació.

Un cop assignat el lloc de treball, la Comissió de Valoració publicarà la proposta de resolució 

del concurs, a fi i efecte que les persones interessades hi puguin formular les observacions o 

les reclamacions que considerin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a comptar de 

l’endemà de la data de publicació d’aquesta proposta.

Transcorregut el termini que estableix l’apartat anterior, es resoldrà aquesta convocatòria per 

resolució de l’òrgan convocant.

8. Presa de possessió

El personal que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa el 31 

d’agost de 2021. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’1 de setembre 

de 2021.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que en el concurs s’hagin obtingut 2 o més 

places. En aquest cas s’haurà d’optar per una de les places.

9. Recursos

Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de 

reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 

de la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos

mesos des de l’endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes definitius o de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen directament 

o indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el 

procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 
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persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia 

en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del 

procés, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents.

ANNEX 1

Escoles bressol Vacants

1 Albí 2

2 Aqüeducte 2

3 Aurora 2

4 Barrufets 1

5 Bellmunt 1

6 Cadí 1

7 Camp de l'Arpa 2

8 Can Bacardí 1

9 Can Bruixa 1

10 Can Canet 2

11 Can Caralleu 2

12 Can Dragó 1

13 Can Novell 2

14 Canigó 2

15 Carabassa 2

16 Cargol 1

17 Casa dels Nens 3
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Escoles bressol Vacants

18 Caspolino 3

19 Ciutat de Mallorca 2

20 Cobi 4

21 Collserola 2

22 Colometa 2

23 Diagonal Mar 4

24 Dolors Canals 4

25 El Bressol del Poblenou 1

26 El Caminet del Besòs 1

27 El Clot de la Mel 3

28 El Cotxet 1

29 El Fil 2

30 El Gat Negre 3

31 El Gronxador 2

32 El Palomar 2

33 El Parc de la Pegaso 2

34 El Petit Princep 3

35 El Putxet 2

36 El Roure 3

37 El Timbal 3

38 El Torrent 2

39 El Tramvia Blau 2

40 El Tren 4
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Escoles bressol Vacants

41 El Tren de Fort Pienc 1

42 El Vent 2

43 El Xalet de la Paperera 1

44 Els Patufets de Navas 3

45 Els Tres Tombs 2

46 Enxaneta 4

47 Esquitx 1

48 Forestier 2

49 Galatea 1

50 Germanetes 2

51 Gràcia 2

52 Guinardó 2

53 Guinbó 1

54 Icària 3

55 Júpiter 2

56 La Farinera 3

57 La Fassina 4

58 La Filadora 2

59 La Mar 2

60 La Mar Xica 2

61 La Morera 2

62 La Muntanya 2

63 La Puput 2
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Escoles bressol Vacants

64 La Verneda de Sant Martí 2

65 L'Aliança 2

66 L'Arboç 2

67 L'Arbret de l'Eixample 3

68 L'Argimon 2

69 L'Arquet 1

70 Leonor Serrano 2

71 Les Quatre Torres 2

72 L'Esquirol 2

73 L'Estació 3

74 L'Harmonia 2

75 Llar d'Infants 3

76 Londres 1

77 L'Oreneta 2

78 Manigua 2

79 Margalló 3

80 Marina 4

81 Mont Tàber 3

82 Montserrat 2

83 Nenes i Nens 1

84 Nic 2

85 Niu d'Infants 2

86 Pau 2
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Escoles bressol Vacants

87 Petit Univers 3

88 Pla de Fornells 3

89 Portal Nou 2

90 Puigmal 2

91 Ralet 2

92 Sant Genís 3

93 Sant Medir 2

94 Trencadís 2

95 Tres Turons 2

96 Trinitat Nova 1

97 Tris-Tras 1

98 Turó 3

99 Xarlot 1

100 Xiroi 2

101 Els Gats (Carrer Roger) 7

Espais familiars Vacants

1 Espai Familiar Aurora 1

2 Espai Familiar Bon Pastor 1

3 Espai Familiar Casa dels Colors 1

4 Espai Familiar el Torrent 1

5 Espai Familiar Tres Tombs 1

6 Espai Familiar Els Gats 2
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