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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

443364

Resolució de la Presidenta de l'IMEB, Sra. Olga Granados Expósito, en relació a les bases de la
convocatòria de la borsa de treball per a proveir llocs vacants, de caràcter laboral, de la categoria
d'educador/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal
d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)

1r. En data 8/6/2021 el Consell Rector de l'IMEB va aprovar la convocatòria de la borsa de treball per a proveir llocs vacants, de caràcter
laboral, de la categoria d'Educador/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i
Biblioteques de Calvià (IMEB).
2n En el BOIB núm. 124, de data 9 de setembre de 2021 es van publicar les bases que han de regir l'esmentada convocatòria. Detectat una
omissió pel que que fa a la valoració de les pràctiques no curriculars per a estudiants de grau d'educació infantil o equivalent, o de tècnic/a
superior en educació infantil o titulacions equivalents, s'ha de de fer una esmena per incluir-la.
Per tot això i de conformitat amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMEB que recull com a atribució de la Presidenta en matèria de personal a)
Exercir la prefectura del personal de l'IMEB-Calvià i c) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió de llocs de feina.
RESOLC

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/134/1097226

1r. Afegir el següent text en el punt 5.2.E) Accions formatives, cursos rebuts, de les bases de la convocatòria de la borsa de treball per a
proveir llocs vacants, de caràcter laboral, de la categoria d'Educador/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut
Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) publicades en el BOIB núm. 124, de data 9 de setembre de 2021:
Pràctiques no curriculars per a estudiants de grau d'educació infantil o equivalent, o de tècnic/a superior en educació infantil o
titulacions equivalents acadèmicament i professionalment,:
Estudiants: 0,0005 hora amb un màxim de 2 punts.
2n. Publicar aquesta resolució al web corporatiu i al BOIB.

Calvià, 24 de setembre de 2021
La presidenta de l'IMEB
Olga Granados Expósito
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