
 

Departament de Turisme
Expedient: 3323/2018
Procediment: Selección de Personal y Provisión de Puestos 
Assumpte:  Aprovació  de  bases  per  a  la  convocatòria  de  beques  de  formació  y 
perfeccionament alumnes i graduats en Turisme / Filologia Anglesa / Traducció i Interpretació. 

BASES  PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DE  DOS  BEQUES  DE  FORMACIÓ  I 
PERFECCIONAMENT  EN  LES  OFICINES  D’INFORMACIÓ  DE  L'AJUNTAMENT  DE 
SANT ANTONI DE PORTMANY, ADREÇADES A UNIVERSITARIS DE LA CARRERA DE 
TURISME, FILOLOGIA ANGLESA, TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

1. Objecte de la convocatòria

L'Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany convoca  dos  beques  de  formació  i 
perfeccionament per als alumnes i aquelles que hagin acabat els estudis en els últims cinc 
anys, en les carreres universitàries de Turisme, Filologia Anglesa, Traducció i Interpretació, 
com a ajuda complementària i formativa en el seu procés de formació acadèmica.

2. Activitats a realitzar

Es  realitzaran  pràctiques  d'informació  turística  i  atenció  al  públic  en  matèria  turística, 
cultural  i  social  així  com altres aspectes relacionats amb la informació sobre el  terme 
municipal i les illes d'Eivissa i Formentera, a l'Oficina del SATE (Servei d’atenció al Turista 
estranger)  de  l'Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Portmany  o  a  punts  relacionats  amb 
l'excel·lència turística. 

3. Condicions generals

3.1. Requisits

 Ser espanyol o ciutadà d'algun país membre de la Unió Europea.
 Ser major d'edat.
 Estar matriculats, a les titulacions per a les quals s’ofereixen les pràctiques i haver 

superat el 50% dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin 
cursant, o estar en possessió de les titulacions universitàries objecte de les beques 
finalitzades en els últims cinc anys. 

 Tenir un número de la Seguretat Social.
 Tenir  coneixements com a mínim de les següents llengües: castellà  (nivell  alt), 

català (nivell  mig) i  anglès (nivell  alt).  Excepte l’idioma natiu, els  altres idiomes 
s’acreditaran amb certificat expedit oficialment.

3.2. Horari

S’estipula una jornada mitjana setmanal de 30 hores amb un dia lliure, 5 hores diàries. La 
seua distribució es concretarà al llarg dels 3 mesos, segons les necessitats del servei a 
l'Oficina del SATE (Servei d’atenció al Turista estranger) i respectant en tot cas el següent: 

La durada màxima d'hores diàries és de 5, amb un màxim de 30 hores setmanals tenint en 
compte que les pràctiques es realitzaran en períodes no lectius.

 



 

3.3. Durada

Les pràctiques de formació es duran a terme entre els mesos d’agost a octubre i, en un 
període màxim de 3 mesos per beca.
 
3.4. Import

L'import de cada beca serà d'un total de 950 €/bruts al mes, tenint en compte la distribució 
de  la  jornada  laboral  que  serà  pactada  amb  la  subscripció  de  les  pràctiques,  prèvia 
certificació mensual expedida pel responsable de l'Oficina d’Informació Turística o per qui 
pertoqui, que acrediti que els becaris han realitzat de forma satisfactòria les pràctiques de 
formació.

3.5. Destinació

L'Oficina del SATE (Servei d’atenció al Turista estranger) de l'Ajuntament de Sant Antoni 
de  Portmany,  situada al  nucli  urbà  de  Sant  Antoni,  així  com a  punts  relacionats  amb 
l'excel·lència turística.

3.6. Tramitació de sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part  en la selecció dels becaris es presentaran al  Registre 
General de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany o per qualsevol dels sistemes que 
permet la Llei de Procediment Administratiu 39/2015, de 1 de octubre.

Juntament  amb la instància,  es presentaran els  comprovants d'estar  cursant  estudis  a 
l'Escola Universitària de Turisme del  Consell  Insular d'Eivissa o a qualsevol  Universitat  
espanyola, o d'haver-los acabat en els darrers 5 anys.

Juntament  amb  les  notes  o  l’expedient  acadèmic,  també  s’hauran  d’acompanyar  els 
documents  justificatius  sobre  currículum  acadèmic,  professionals  o  d'altra  índole,  que 
estimin convenients per afavorir l'obtenció de la beca. 

El  termini  de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptadors des del  dia 
següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al tauler municipal d'anuncis i a la  
pàgina web municipal.

4. Selecció de candidats

4.1. La selecció tendrà lloc a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i la realitzarà una 
Comissió de Selecció composta pels membres següents: 

 Presidenta:  L’encarregada  de  l’oficina  d’informació  turística,  o  persona  en  qui 
delegui.

 Secretari: Albert Prats Costa, funcionari de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

 Vocal:  María  Trinidad  Soriano  Pozo,  responsable  de  RRHH  i  organització  de 
l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Es convocarà als sol·licitants a una entrevista personal a càrrec de la Comissió de Selecció 
per  valorar  els  seus  coneixements  del  municipi  i  mèrits,  pel  què  hauran  d’aportar  la 
documentació requerida a l’entrevista.

Les beques seran aprovades per la Junta de Govern Municipal a proposta de la Comissió  

 



 

de Selecció.

4.2. La selecció dels candidats es realitzarà valorant les sol·licituds presentades d’acord al 
següent barem:

 Entrevista personal: 
Referent  a  comprovar  els  coneixements  que  del  municipi  de  Sant  Antoni  de 
Portmany té l’entrevistat, es realitzaran preguntes al respecte, concedint de zero a 
cinc punts.

 Mèrits aportats: 
- Referent als cursos realitzats (Grau), per cada curs superat es concedirà un punt.

- Altres idiomes no contemplats com a requisits, acreditats mitjançant aportació del 
títol o certificat de l’Escola Oficial d’Idiomes o d’altre centre oficial d’ensenyança 
d’idiomes, concedint-se de zero a tres punts.

-  Coneixements  d’Informàtica, Ofimàtica  i/o  altres  cursos  relacionats  amb  les 
tasques a realitzar durant les pràctiques, concedint-se de zero a dos punts.

5. La concessió i el fet d'obtenir alguna de les beques convocades, atès el seu caràcter 
formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d’una relació laboral. A més, la  
seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs 
de treball, ni implicarà cap compromís quant a la posterior incorporació dels interessats a 
la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

6. Les renúncies o baixes de les beques que es puguin produir per algun motiu, ja sigui per 
part del beneficiari com per part de l'Ajuntament, que podrà decretar en qualsevol moment 
l'anul·lació  de  la  beca,  s'han  de  comunicar  almenys  amb  set  dies  d'antelació.  Les 
substitucions es faran amb la llista de reserves acordada per la Comissió de Selecció.

7. Es  podran  emetre  certificacions  de  les  beques  que  es  tinguin  amb els  sol·licitants 
beneficiaris, així com del resultat final de la formació.

8. Finalitzat  el  període  de  pràctiques,  els  becaris  hauran  de  presentar  una  memòria 
relacionada amb aquestes pràctiques.

9. El fet d'acceptar la beca per part del beneficiari, implicarà que reuneix tots i cada un dels 
requisits exigits en el punt 3.1 i l'acceptació de totes les normes i condicions d’aquestes 
bases, així com el compromís de col·laborar en totes les activitats encomanades, sota la  
supervisió del personal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, adscrit a l'efecte.

A Sant Antoni de Portmany, 
El Regidor delegat.
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