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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS
PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DIRIGIDES A TITULATS
UNIVERSITARIS I DE CICLES FORMATIUS – PROJECTA'T 2018
Antecedents
L'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) reconeix la importància d'oferir als titulats universitaris i
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de cicles formatius oportunitats que possibilitin aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva
formació acadèmica.
El objectius que es volen aconseguir son:
- Oferir una formació pràctica que contribueixi a garantir una millor qualificació professional a titulats
universitaris i de cicles formatius .
- Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els titulats
hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
- Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
- Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat
futura.
- Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.
El Consell Rector de l'IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de maig de 2018, les
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ
DE BEQUES DE PRÀCTIQUES FORMATIVES DIRIGIDES A TITULATS UNIVERSITARIS I DE CICLES
FORMATIUS – PROJECTA'T 2018 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià. Les bases de
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dita convocatòria es va publicar en el BOIB número 78 de dia 26 de juny de 2018.
Aquestes bases reguladores de beques adreçades a titulats universitaris i de cicles formatius per a la
realització de beques de formació pràctica, tenen per objecte regular el procediment de concessió
d'aquestes subvencions.
En data 21 de setembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de candidatures per a les diferents
ofertes de beques.
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En data 27 de setembre la Gerent de l'IMEB emet informe de proposta amb indicació de persones que
acompleixen els requisits, persones que no acompleixen els requisits, seguint l'establert a les bases de dita
convocatòria.
Fonaments de dret
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques
- RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en
desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
- Els Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià, publicats en el BOIB núm. 23, de 10
de febrer de 2005
- La normativa que regula la concessió de dites subvencions és beques de pràctiques formatives dirigides a
titulats universitaris i de cicles formatius – projecta't 2018
Aquesta Presidenta en base a les seves atribucions en matèria d'organització, que així s'indica a l'art. 22
dels estatuts de l'IMEB,
RESOL
1.- Sol·licitants que acompleixen tots els requisits establerts a l'article 3 de les bases reguladores de
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referència, i han presentat la documentació requerida, i es procedeix a realitzar el procés de selecció per
part dels departaments/serveis municipals als quals opten, seguint els criteris establerts al catàleg de
beques.
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ABREVIATURA

DNI

JRP

43167440M

YFN

43227348K

NRL

43228433W

JMRL

43163777E

ACR

43207903B

BECA A LA QUE OPTA
- Departament d'Aprovisionament i Contractació
- Direcció General de Transparència i Innovació
- Servei d'atenció al ciutadà
- Departament d'Aprovisionament i Contractació
- Direcció General de Transparència i Innovació
- Servei d'atenció al ciutadà
- Departament d'Aprovisionament i Contractació
- Direcció General de Transparència i Innovació
- Servei d'atenció al ciutadà
- Departament d'Aprovisionament i
- Contractació
- Servei d'atenció al ciutadà
- Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)
- IMEB – Escoletes educació infantil municipals de Calvià

- IMEB - Programa de Reforç Educatiu per a Infantil i Primària (REIP)
- IMEB – CREC (Centre de Reforç Educatiu de Calvià)

EFG
SBM
ASG
MPP
AJR
LPA

43219908X
43195283H
43227961J
43182827M
43221129N
43233334G

AMW
AOB
MPS
CTF
NLAF
DMR
RSG

43182833B
43211590H
43464298W
43206458S
43214843M
43177286F
43208725M

Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)
IMEB – Escoletes educació infantil municipals de Calvià
IMEB – Escoletes educació infantil municipals de Calvià
IMEB – Escoletes educació infantil municipals de Calvià
IMEB - Programa de Reforç Educatiu per a Infantil i Primària (REIP)
- Institut Calvianer de l'Esport de l'Ajuntament de Calvià
- Oficina Municipal de Tributs
Institut Calvianer de l'Esport de l'Ajuntament de Calvià
Direcció General de Transparència i Innovació de l'Ajuntament de Calvià
Intervenció social i serveis socials de l'Ajuntament de Calvià
Intervenció social i serveis socials de l'Ajuntament de Calvià
Intervenció social i serveis socials de l'Ajuntament de Calvià
IMEB OFICINES
- Serveis Jurídics – ARXIU
- Departament de Recursos Humans

2.- Sol·licitants que no acompleixen els requisits establerts a l'article 3 de les bases reguladores de
referència

JGA

43204113Q

No acompleix el requisit 4.2 establert a les bases

3.- Atorgar un termini de deu dies a contar a partir del dia següent a la publicació de la resolució, a l'objecte

CSV:

CAL4B0700M64B436E413DC833DE

de presentar esmenes. En cas de no presentar-ho en termini i forma se tendrà per desistida la sol·licitud.
4.- Exposar la present resolució a la pàgina web i en el tauló d'anuncis de l'Institut Municipal d'Educació i
Biblioteques de Calvià.
Calvià,
La Presidenta de l'IMEB
Natividad Francés Gárate
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