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ANUNCI

L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA CONVOCA SIS BEQUES PER A LA 
REALITZACIÓ DE TASQUES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL 58è FESTIVAL 
DE POLLENÇA

1. Objecte
La beca té per objecte la formació complementària de joves estudiants d’ESO, 
batxillerat, mòduls d’FP o d’estudis universitaris amb la realització de tasques de 
recepció, acomodació, atenció i servei d’informació als assistents al 58è Festival de 
Pollença, així com de col·laboració en tasques puntuals de condicionament del recinte i 
necessitats tècniques.

2. Dotació, durada i pagament de les beques
La dotació de la beca serà de 425 € euros bruts, amb la corresponent retenció d’IRPF.

La durada de la beca correspondrà als dies 7, 10, 14, 17, 21, 24, 27 i 31 d’agost, de les 
20.45 a les 24 hores, i dia 15 d’agost de les 20 a les 21.30 h., dies dels concerts 
integrants en la programació del 58è Festival de Pollença.

La condició de becari/becària no generarà en cap moment relació laboral o 
administrativa amb l’Ajuntament.

3. Destinataris de les beques
Estudiants d’ESO, batxillerat, mòduls d’FP o d’estudis universitaris o persones que 
hagin cursat estudis els passats cursos 2017/18 o 2018/19.

Documentació a presentar

a) Documentació mínima obligatòria:
- Full de sol·licitud amb nom, adreça, telèfon, centre 

educatiu i estudis realitzats                    en el curs 
2017/18 o 2018/19.

- Fotocòpia DNI.
- Fotocòpia full de matrícula o justificant del darrer curs 

realitzat.

b) Acreditació voluntària de mèrits: 
- Acreditació de coneixements de protocol, organització 

d’actes, atenció al públic o habilitats personals.
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- Acreditació de coneixements musicals o vinculació 
amb entitats de caire musical.

- Acreditació de coneixements de llengua catalana i de 
llengües estrangeres.

- Autorització signada pels tutors, en el cas dels 
menors.

4. Puntuació

4.1.- L’avaluació es regeix pel barem següent:

Formació acadèmica Màxim 1 punt

Formació musical Màxim 1 punt

Altres estudis o accions formatives Màxim 1 punt

Coneixements de llengua catalana Màxim 1 punt

Coneixements de llengües estrangeres Màxim 2,25 punts

Vinculació amb entitats de caire musical Màxim 1 punt

Entrevista personal Màxim 2,75 punts

4.2.-Sobre la puntuació final d’aquells aspirants que hagin gaudit en anys anteriors 
d’una beca amb idèntic objecte, es descomptarà 1 punt.

5. Sol·licituds i termini
El termini per presentar les sol·licituds serà del 17 al 26 de juliol de 2019 a 
l’Ajuntament de Pollença, c/ del Calvari núm. 2, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 
hores.

L’entrevista personal es durà a terme dia 30 de juliol, en horari de matí, a l’Oficina del 
Festival (c/ de Pere J. Cànaves Salas, s/n).

LES BASES COMPLETES ESTAN DISPONIBLES AL LLOC WEB DE 
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA I AL DEL 58è FESTIVAL DE POLLENÇA
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