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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de 22 de març de 2018, d'adhesió a l'acord del Plenari Municipal de 
22 de desembre de 2017 per a l'elaboració i negociació de la corresponent 
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
ens dependents. Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB).

Montserrat Vendrell Tornabell, Llicenciada en Dret, secretària delegada de l’INSTITUT 

MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P-5890001-J, organisme autònom de 

l’Ajuntament de Barcelona.

Certifico, que el Consell Rector de l´Institut Municipal d´Educació de Barcelona, en sessió del 

dia 22 de març de 2018, en virtut de l´article 9.1.f) dels vigents Estatuts d´aquesta 

institució, ha adoptat el següent acord:

Adherir-se a l’Acord del Plenari Municipal de 22 de desembre de 2017 per a l’elaboració i 

negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona i 

dels seus ens dependents, en un termini màxim de sis mesos, donant compliment als 

compromisos adquirits amb els integrants de la mesa general de negociació.

Adoptar a efectes de la seva aplicació transitòria les categories professionals i les taules 

retributives acordades pel Plenari Municipal de 22 de desembre de 2017, que consten als 

annexos 2 i 3 de la publicació de l’acord al BOPB, de data 8 de febrer de 2018. 

Aprovar a efectes de la seva aplicació transitòria el dimensionament orgànic de l’Institut 

Municipal d’Educació que consta a l’Annex 1 del present Acord, amb les categories 

professionals i les taules retributives de  l’acord del Plenari del Consell Municipal esmentat, 

fins que s’aprovi l’RLT, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal, i la gestió de 

recursos humans que requereix el normal funcionament de l’administració.

Autoritzar a la Presidència de l’Institut, durant aquest període transitori, perquè mitjançant 

decret realitzi les modificacions del dimensionament aprovat que siguin necessàries, als 

efectes ja indicats, les quals hauran de ser ratificades pel següent Consell Rector , sense 

perjudici de la seva prèvia informació als òrgans de negociació de l’Ajuntament de Barcelona 

i, si s’escau, al Comitè d’Empresa de l’Institut.

Ratificar i convalidar els decrets de dimensionament realitzats amb anterioritat a l’aprovació 

del present acord i les provisions de llocs convocades i efectuades a l’empara d’aquests 

decrets, mentre es tramita i s’aprova l’RLT.

Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal i de forma 

resumida al Butlletí Oficial de la Província.
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Amb la següent votació:

Vots a favor: Ilma. Sra. Laia Ortíz Castellví, Ilm. Sr. Josep M. Montaner Martorell, Ilm. Sr. 

Agustí Colom Cabau, Ilma. Sra. Irma Rognoni Viader, Ilma. Sra. Maria Magdalena Barceló 

Varea, Ilma. Sra. Montserrat Benedí Altès,  Sra. Carmen Andrés Añon, Sr. Miquel Essomba 

Gelabert, Sr. Valentín Oviedo Cornejo, Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Sr. Jordi Sánchez 

Masip, Sr. Jordi Tartarín Del Cacho, Sra. Mireya Giménez Pérez i Sra. Susana Martínez Rivero.

Abstencions: Sra. Imma Delgado Álvarez

I perquè consti als efectes oportuns, signo el present certificat a Barcelona, 22 de març de 

2018

Vist i Plau

La Presidenta del Consell Rector, Laia Ortíz Castellví.

6 d’Abril del 2018 CSV: c16c-36d0-5296-d23a


	GM_2018_15729

