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B A S E S  
 1.- L'Ajuntament de Palma convoca concurs de mèrits per tal de concedir dues beques de 
perfeccionament, col·laboració i suport a les activitats dels Serveis Educatius, incloent-hi col·laboració en 
l’elaboració de material didàctic, suport i monitoratge dels alumnes participants a les activitats del 
Departament de Dinàmica Educativa, des de l’1 de febrer de 2008 al 31 de gener de 2009. Si s'ajornàs 
l'adjudicació quedaria també ajornada, pel mateix temps, la finalització. 
 2.- Les beques són d'una quantia de 9.900 €uros cada una, per una quantitat total de 19.800 €uros 
(18.150 € amb càrrec al l’any 2008 i 1.650 € e amb càrrec al l’any 2009) i aniran dirigides als Diplomats en 
Professorat, Llicenciats en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Història, Biologia, Geografia, Diplomats 
en Educació Social, Diplomats en Enginyeria Informàtica, ET en Informàtica (Sistemes i Gestió), ET en 
Telecomunicacions amb estudis finalitzats preferentment amb posterioritat a l'any 2002, o estudiants de 
darrer cicle de diplomatura o llicenciatura amb un màxim de dues assignatures pendents per finalitzar els 
corresponents estudis i que estiguin empadronats al terme municipal de Palma. 
 3.- La realització de les activitats corresponents a la beca tindran una durada continuada de 12 
mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals, les quals es desenvoluparan els matins i horabaixes i 
qualque dissabte al matí, d'acord amb la programació d'activitats concretes. L'abonament de l'import de la 
beca serà fraccionat en dotze terminis de 825 €uros. Les persones que disposin de la beca gaudiran d'una 
assegurança per malaltia, accident i responsabilitat civil. 
 4.- L'Ajuntament podrà revocar la concessió si el becari vulnera les bases de la convocatòria.  
 5.- Les persones interessades es poden informar al Servei Municipal d’Orientació (SMO) c/ Gregorio 
Marañón s/n tel 971 242 642, el funcionament i objectius d’aquestes beques, així com les activitats del 
Programa “Palma, ciutat educativa”. També s’ofereix suport en l’elaboració del currículum i la revisió de la 
documentació. Cal presentar una instància normalitzada (es pot trobar a l’SMO o a la pàg. 
www.palmademallorca.es/educacio) i el currículum vitae. 
 6.- Tenen prioritat les persones que no hagin obtingut dues o més beques de la Regidoria 
d’Educació de l'Ajuntament de Palma per a aquest tipus de formació, i els aspirants amb estudis finalitzats. 
 7.- El termini d'admissió d'instàncies normalitzades finalitzarà el dia 22 de gener de 2008, les 
instàncies i els documents es presentaran en els Registres de l'Ajuntament. L'entrevista de selecció tindrà 
lloc el dijous dia 24 de gener a les 9'30 hores a la Regidoria d’Educació, Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 
18, 2n pis CP 07006 Palma tel 971 449 447-8 – Fax 971 449 429 
 8.- Les beques seran concedides per la Junta de Govern d'aquest Ajuntament, a proposta del jurat 
que estarà format per la Directora Gral. d’àrea d’Educació o persona en qui delegui, el pedagog cap de l'equip 
tècnic de Dinàmica Educativa, i una pedagoga/tècnica del DDE, actuant com a Secretari el de la corporació 
o funcionari en qui delegui. 
 El simple fet de presentar instàncies en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. 


