
Parlament de les Illes Balears

Convocatòria d'una beca de formació
en el Servei de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 21 de febrer de 2001

HA ACORDAT

de convocar un concurs per tal d’adjudicar una beca de formació, d’acord amb les
següents

BASES

Primera. Objecte de la beca.

1. La beca té per objecte la formació de futurs professionals en el camp de la
biblioteconomia i va adreçada a estudiants universitaris de segon i tercer cicle.

2. El treball a realitzar consistirà en: introducció de dades dins un sistema automatitzat de
gestió bibliotecària, feines relacionades amb la conversió de dades entre sistemes
automatitzats de biblioteca i tasques relacionades amb la catalogació retrospectiva.

3. La concessió de la beca no implicarà cap vinculació laboral o funcionarial amb el
Parlament de les Illes Balears.

Segona.- Duració i remuneració.

1. La beca tindrà una duració de dotze mesos i una assignació mensual de 100.000’-PTA.

2. El treball es durà a terme en les dependències de la biblioteca del Parlament, en jornades
de 20 hores setmanals, de dilluns a divendres, entre les 16 i les 20 hores.

3. El/la becari/ària haurà de retre comptes de la seva feina, mitjançant un informe adreçat
a l’Oficialia Major del Parlament, a l’acabament del seu treball.

4. La propietat del treball correspondrà al Parlament i, només amb el corresponent vistiplau
de la Mesa del Parlament, la persona que hagi aconseguit la beca en podrà fer un ús
acadèmic o d’investigació i/o, eventualment, publicar-lo.

Tercera. Aspirants i presentació d’instàncies.

1. Podran sol·licitar la beca les persones que reuneixin les següents condicions:
1.1. Esser ciutadans espanyols o de qualsevol altre país de la Unió Europea.
1.2. Tenir aprovat el primer cicle d’alguna carrera universitària.
1.3. Estar matriculats d’alguna assignatura de segon o tercer cicle o estar vinculats

per una tasca investigadora amb la universitat.

2. Les persones interessades en la beca que compleixin els requisits esmentats en la base
tercera, 1 hauran de presentar la pertinent sol·licitud en el Registre General del Parlament.
La presentació d’aquesta instància implica el coneixement d’aquestes bases i la seva
acceptació.

3. Juntament amb la instància, els sol·licitants hauran de presentar la següent
documentació:

3.1. Fotocòpia del DNI.
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3.2. Certificació acadèmica personal completa acreditativa del grau de titulació
exigida, en original o fotocòpia compulsada.

3.3. Curriculum vitae, acompanyat de les fotocòpies dels justificants dels estudis i
mèrits que considerin els puguin ésser tinguts en compte als efectes de barem.

4. En qualsevol moment, la Comissió Avaluadora podrà reclamar la presentació dels
documents originals acreditatius de mèrits i altres conceptes esmentats en aquesta base.

Quarta. - Selecció.

1. La selecció es realitzarà per una comissió nomenada a tal efecte que tendrà en compte
els conceptes següents:

1.1. L’expedient acadèmic del sol·licitant.
1.2. Les pràctiques realitzades a biblioteques o centres de documentació.
1.3. Els cursos i jornades relacionats amb la biblioteconomia i el món de les

biblioteques.

Cinquena. Composició de la Comissió Avaluadora.

1. La Comissió Avaluadora serà integrada pels següents membres:
1.1. El Molt Honorable President del Parlament o membre de la Mesa en qui delegui
1.2. Un altre membre de la Mesa.
1.3. El Sr. Lletrat Oficial Major del Parlament o lletrat en qui delegui.
1.4. Un funcionari del Parlament designat per la Mesa.

Sisena. Qualificacions.

1. La valoració dels mèrits es farà d'acord amb el següent barem de punts:
1.1. Titulació:

1.1.1. Específica en Biblioteconomia: 3
1.1.2. No específica: diplomat: 1'50; llicenciat: 2

1.2. Expedient acadèmic
1.2.1. Mitjana d'excel·lent: 2
1.2.2. Mitjana de notable: 1

1.3. Experiència en biblioteques: 0'15 per mes fins a un màxim de 3 punts.
1.4. Cursos i similars (jornades, congressos, etc.) relacionats amb el treball a

realitzar: 0'10 per crèdit (10 hores), fins a un màxim de 3 punts per aquests conceptes.

Setena. Resolució del concurs.

La Comissió Avaluadora farà pública una llista de tots els sol·licitants admesos i la
nota final obtinguda per cadascun d’ells.

Obtindrà la beca l’aspirant amb major puntuació.
En cas de renúncia per part d’aquest aspirant, correrà el torn en la llista i es podrà

cridar, successivament, pel seu ordre, els altres aspirants d’aquest llistat.

Vuitena. Terminis i publicació.

El termini de presentació d’instàncies serà de quinze dies naturals, a comptar a partir
del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Dins el termini dels deu dies naturals següents, es farà pública la llista d’admesos i
exclosos, i aquests darrers tendran, si n’és el cas, deu dies naturals per a fer la pertinent
reclamació. Dins els deu dies naturals següents, la Comissió Avaluadora haurà de fer
pública la llista definitiva d’admesos.
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En el termini de quinze dies, a partir de l’endemà de la publicació de la llista
definitiva d’admesos, la Comissió Avaluadora haurà de fer públic el llistat dels aspirants
amb el barem obtingut per cadascun d’ells.

La Resolució de la Mesa de la Cambra nomenant l’aspirant que hagi obtingut la
màxima puntuació es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

L’aspirant seleccionat haurà de prendre possessió en el termini d’un mes a comptar a
partir del dia següent al de la publicació de l’esmentada Resolució.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.


