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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SIS BEQUES PER A LES TASQUES 
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL 58è FESTIVAL DE POLLENÇA

BASE PRIMERA. OBJECTE

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de sis beques a estudiants per a 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.

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 24.00 hores i dia 15 d’agost de les 20.00 a les 21.30 hores, 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.

BASE SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

Són destinataris de la beca els estudiants o bé els qui hagin cursat estudis en els cursos 
2017/2018 o 2018/19, majors de 16 anys, nascuts o empadronats a Pollença.

Els estudiants que aspirin a ser destinataris d’alguna de les beques que es concedeixen 
per l’aplicació de la present convocatòria, hauran de presentar una sol·licitud 
d’inscripció en el registre general de l’Ajuntament de Pollença; a més, hauran de reunir, 
amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els 
següents requisits:

Destinataris de la beca

 Majors de 16 anys
 Ser estudiants o haver cursat estudis durant els cursos 2017/2018 o 2018/19.
 Nascuts o estar empadronats a Pollença amb anterioritat a la data de publicació 

de les presents bases. 
 No gaudir d’una altra beca o ajuda per a la mateixa o finalitat o una anàloga.
 No desenvolupar una activitat laboral remunerada durant el període de gaudi de 

la beca.

BASE TERCERA. DOTACIÓ ECONÒMICA

1. Import i nombre de beques.
Es concediran un total de sis beques.
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La dotació per a cadascuna de les beques serà de 425€ bruts, amb la corresponent 
retenció d’IRPF.

2. Dotació pressupostària.

La present convocatòria es finança a partir de la partida 338120306 de l’Annex del 
pressupost municipal.

BASE QUARTA. PROCEDIMENT

1. Sol·licitud de les persones aspirants
Les beques s’adjudicaran entre els aspirants que ho sol·licitin, els quals hauran de 
presentar la documentació següent:

 Full de sol·licitud emplenat on consti el nom complet, adreça, telèfon, adreça 
electrònica, centre educatiu i estudis realitzats durant el curs 2018/19 o, en el seu 
defecte, en el curs 2017/18.

 Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
 Documentació acreditativa d’haver cursat estudis oficials el passat curs 2017/18 

o el 2018/19, en la qual consti el tipus d’ensenyament, curs, centre educatiu 
(matrícula, certificant justificatiu emès pel centre...).

 Acreditació de formació musical.

 Acreditació de coneixement de llengua catalana i de llengües estrangeres.

 Acreditació de vinculació amb entitats de caire musical.

 Acreditació de coneixements de protocol, organització d’actes, atenció al públic 
o habilitats personals.

 En el cas de menors d’edat, autorització del tutor/a legal per a la participació del 
menor en la present convocatòria (segons model adjunt).

2. Terminis
El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 al 26 de juliol al Registre de 
l’Ajuntament.

L’entrevista personal es durà a terme dia 30 de juliol, en horari de matí, a l’Oficina del 
Festival de Pollença.
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Dia 1 d’agost de 2019 es comunicaran els resultats a les persones seleccionades.

La beca començarà dissabte dia 7 d’agost.

3.  Publicitat
La convocatòria serà difosa a través del web i la ràdio municipals, així com al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, i hi hauran d’estar un mínim de deu (10) dies naturals a 
partir de dia 17 de juliol de 2019.

BASE CINQUENA. COMISSIÓ AVALUADORA

Dos membres del Comitè tècnic d’assessorament artístic del Festival de Pollença.

Secretari/ària (funcionari/ària de la Corporació).

FORMA D’AVALUAR

1.- L’avaluació es regirà  pel barem següent:

Formació acadèmica Màxim 1 punt

Coneixements de llengua catalana Màxim 1 punt *

Coneixements de llengües estrangeres Màxim 2,25 punts *

Formació musical Màxim 1 punt

Vinculació amb entitats de caire musical Màxim 1 punt

Altres estudis o accions formatives Màxim 1 punt

Entrevista personal Màxim 2,75 punts

Formació acadèmica ESO o formació professional bàsica: 
0,50 punts

Batxillerat o cicles formatius de grau 
mitjà: 1 punt

Només es valorarà el títol més alt.

Coneixements de llengua catalana Nivell B2 o equivalent: 0,75 punts

Nivell C1 (o equivalent) i superiors: 1 
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punt

Només es valorarà el certificat més alt.

Coneixements d’anglès, francès i/o alemany Nivell A2 o equivalent: 0,25 punts

Nivell B1 o equivalent: 0,50 punts

Nivell B2 (o equivalent) i superiors: 
0,75 punts

Màxim: 2,25 punts

Només es valorarà el certificat més alt.

Formació musical (reglada o no) Un curs complet: 0,50 punts

Dos cursos complets: 0,75 punts

Tres cursos o més: 1 punt

Màxim 1 punt.

Vinculació amb entitats, associacions, 
agrupacions o similars relacionades amb el món 
de la música.

0,10 per cada any / agrupació

Màxim: 1 punt

Estudis o accions formatives relacionades amb 
gestió cultural, organització d’actes, producció, 
atenció al públic, relacions públiques, turisme, 
protocol o similars.

Màxim 1 punt

Entrevista personal Màxim 2,75 punts

* Els interessats que optin pel sistema d’homologacions d’estudis de llengua catalana i/o 
anglesa cursats, hauran d’aportar el pertinent document acreditatiu i, si fos el cas, aportar el 
certificat de notes del graduat en educació secundària obligatòria (ESO)  o del títol de 
batxiller.

2.- Sobre la puntuació final d’aquells aspirants que hagin gaudit en anys anteriors d’una beca 
amb idèntic objecte, es descomptarà 1 punt.
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BASE SISENA. OBLIGACIONS DE LES PARTS

Beneficiaris de les beques

Incorporar-se a l’entitat local corresponent en la data prevista a la resolució de la 
concessió i assistir a tots els concerts esmentats, excepte en cas de força major o 
impossibilitat sobrevinguda.

Dur a terme les activitats encomanades pel membre del Comitè tècnic designat a 
l’efecte.

Ajuntament de Pollença

Supervisar i aprovar, abans d’abonar la gratificació econòmica, les tasques realitzades.

Abonar la gratificació econòmica corresponent.

BASE SETENA. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS

El gaudi de la beca i subvenció concedida a l’empara d’aquesta convocatòria és 
incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda per a la mateixa finalitat o una d’anàloga 
finançada amb fons públics o privats espanyols o comunitaris, així com amb el 
desenvolupament d’una activitat laboral.

BASE VUITENA. CESSIÓ DE DADES

La participació a la present convocatòria implica l’acceptació de la cessió, a favor de 
l’Ajuntament de Pollença, de les dades contingudes tant a la sol·licitud presentada com, 
si és el cas, a la resolució de concessió, a efectes estadístics, d’avaluació i seguiment, 
sens perjudici del que estableix la legislació sobre propietat intel·lectual.
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