
Institut Municipal de serveis 
als Discapacitats  

 

 

ANUNCI 

 

Convocatòria:    CODI IMSD 1/2022, IMSD 2/2022, IMSD 3/2022 i 

IMSD 4/2022  

( DOGC 8712 de  19/07/2022) 

Places:  Procés selectiu per promoció interna, per cobrir les 

següents vacants: una plaça d'Administratiu/va, una plaça 

de Terapeuta Ocupacional, dues places de Mestre/a i dues 

places de Psicopedagog/a.    

Sistema de selecció:   Concurs de mèrits 

 

RESULTAT CONCURS DE MÈRITS 

 

Convocatòria CODI IMSD 1/2022 

 

Núm. DNI Total Concurs 

1 77297846-K 9,25 

 

 

Sumades les puntuacions de la fase de concurs, el tribunal qualificador proposa a la 

Presidència de l’IMSD, a l’aspirant  amb DNI 77297846-K per tal que ocupi la vacant 

de Administratiu/va dels SSCC, de promoció interna d’aquest institut. 

 

 

Convocatòria CODI IMSD 2/2022 

 

Núm. DNI Total Concurs 

1 53033479-X 11,70 

 

Sumades les puntuacions de la fase de concurs, el tribunal qualificador proposa a la 

Presidència de l’IMSD, a l’aspirant  amb DNI 53000479-X per tal que ocupi la vacant 

de Terapeuta Ocupacional del Centre Ocupacional del Bosc, de promoció interna 

d’aquest institut. 

 

 

Convocatòria CODI IMSD 3/2022 

 

 

Núm. DNI Total Concurs 

1 46713768-D 11,30 

2 40988064-V 11,25 
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Sumades les puntuacions de la fase de concurs, el tribunal qualificador proposa a la 

Presidència de l’IMSD, als aspirants  amb DNI 46713768-D i 40988064-V, per tal que 

ocupin les dues vacants de Mestre/a de l’Escola d’Educació Especial Can Vila, de 

promoció interna d’aquest institut. 

 

Convocatòria CODI IMSD 4/2022 

 

Núm. DNI Total Concurs 

1 52147100-M 11,50 

2 77304624-Z 7,45 

3 43527192-Z 3,50 

 

Sumades les puntuacions de la fase de concurs, el tribunal qualificador proposa a la 

Presidència de l’IMSD, als aspirants  amb DNI 52147100-M i 77304624-Z per tal que 

ocupin les dues vacants de Psicopedagog/a de l’Escola d’Educació Especial Can Vila, 

de promoció interna d’aquest institut. 

 

Aquesta publicació tindrà lloc al tauler d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica. 
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