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Stefka Dimitrova Domuschieva
Ivan Georgiev Sankev
Neira Lorena Chinchanle Ramirez
Gabriel Pujol Bauza
Celso Caballero Acosta
Gloria Duarte Ferreira
Eva Wohrle
Valeria Massignani Nogues
Fernando Galeano Bracero
Teresa Canestrelli
Fatna El Hilali
Virginia Jessen Velez Portocarrero
Maria Jesus Me¥Iga Brugos
Istvan Kositzky
Simina Livia Mihaila
Ana Maria Buga
Jenny Ruth Velasquez Roman
Joaquin Fernandez Autero
Mahamadou Diakite
Vendula Kratochvilova
Pasquale Lozzi
Lidia Concepcion Loyden
Valeria Alejandra Agarzua
Gonzalo Ledezma Nanami
Wendy Maritza Bra¥Ez Suarez
Chals Diuglas Ledezma Bra¥Ez
Sarah Ann Clayton
Maryam Media
Jorge Canillas Cansado
Maria Antonia Massuti Jaume
Juan Amengual Mulet
Paula Amengual Massuti
Maria Amengual Massuti
Francisco Vargas Vidal
Filip Serban
Anisoara Serban
Camelia Serban
Emilia Serban
Ana Maria Magina
Ciprian Voicau
Vasile Voicau
Alin Beniamin Voicau
Lidia Voicau
Izabela Voicau
Alina Consuela Voicau
Rosa Del Carmen Sarabia Sarabia
Benedicta John
Obinna Harrison Nwabufo
Ismigyul Osmanova Mehmedova
Ismet Mehmedov Mehmedov
Selvinaz Ibriyamov Kyuchukova
Svetlana Cerna
Jose Antonio Lopez Lorente
Rosa Cortes Cortes
Rumen Obreshkov Obreshkov
Dimitar Lazarov Torkinchevski
Nikolay Marinov Dimolarev
Dimitar Ivanov Georgiev
Kristina Petkova
Dechko Vasilev Radev
Victor Hugo Mansilla Vaca
Pedro Antonio Martinez Teruel
Beata Koscik
Wiktoria Jana Wisniewska
Stanislaw Tadeusz Szydlowski
Franciszek Lempart
Mariusz Nowak
Anca Gabriela Giosanu
Elena Bosinceanu
Cristian Giosanu
Antonio Iba¥Ez Rodriguez
Ana Patricia Ganan Lopez
Nieves Marin Villalba
Jose Antonio Fresneda Andreu
Ya Zheng
Blessing Ighodaro
Eduardo Ernesto Novas
Maria Eulogia Villajos Risalde
Bartolome Diaz Torres
Alejandro Diaz Villajos
Dariusz Paszkowski
Miroslaw Stanislaw Zurawinski
Maria Del Mar Garcia Gonzalez
Alba Cadaval Garcia
Aurora Cadaval Garcia
Collins Chinidu Aguocha
Enzo Enricco Viacava Nalli
Sally Marlene Bustos
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2008/SN
2008/179294
2008/182200
2008/SN
2008/188453
2008/190142
2008/SN
2008/SN
2008/217210
2008/SN
2008/220557
2008/224509
2008/225971
2008/SN
2008/SN
2009/24440
2009/34046
2009/118478
2009/54614

2009/SN
2009/SN
2009/SN

2009/SN
2009/SN

2009/SN
2009/SN

2009/SN

2009/30112
2009/31822
2009/34625

2009/37641
2009/41803
2009/41062
2009/SN
2009/SN
2009/SN

2009/SN
2009/188203
2009/186856

2009/186856
2009/SN

2009/SN
2009/191907
2009/SN
2009/SN
2009/SN
2009/183672
2009/SN

2009/43048
2009/SN

2009/45578
2009/47665

347752700
345614700
5910786
43022337D
001342944
001577794
X0290835T
43476947R
43476949A
E312941
X2701080Y
X9391035C
24405658J
ZH438641
X9371915J
X9697321S
4509565
43120654R
X6863360E
33454254
X8880738R
X9913237F
X9898297V
X6722952A
3782592
48058232P
070108631
36506828D
43024776X
42985196J
43224125H
43224128K
999180
13101264
13141980

12668101
X6577815E
X9536472M
X9536392V
X9536387N
X9536422R
X9536409B
A1482079
A1693685
A3829471A
X8341447Z
X8341490B
351580958
3561659
43148509A
43186041E
321260765
335265036
349933460
X8707543L
X9116935B
X5392793Y
3277417
43049110X
AL9379353
AK9649556
AH5791018
BM3608777
AJ4384817
X6344605D
11231524
13060584
43161536N
X3666307S
43180416D
19898946J
Y0341633M
X9439538Q
X7563685C
43083107J
43096644A
43468867V
X6342928B
X7899462C
43044071P
45191048G
X2810003R
F419069
X5228876X
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19/10/1947
15/07/1980
16/06/1984
10/12/1964
10/09/1965
20/12/1968
15/05/1947
5/09/1985
18/02/1984
22/06/1957
15/05/1978
21/05/1979
20/07/1958
15/05/1965
13/02/1986
20/03/1991
20/04/1975
11/10/1976
1/01/1984
12/06/1986
4/04/1974
27/07/1974
30/07/1975
7/01/1968
13/07/1973
13/09/2007
9/09/1966
16/10/2002
12/04/1957
4/09/1965
13/03/1960
27/07/1996
26/12/1998
18/09/1960
17/12/1973
30/04/1982
15/04/2001
27/03/2003
25/10/1990
28/09/1982
28/04/1951
12/02/1995
3/04/1957
14/12/1997
24/10/2000
17/08/1943
21/03/1980
3/04/1979
29/11/1949
17/01/1949
7/05/1969
7/05/1972
13/06/1983
25/09/1983
4/01/1971
2/09/1975
16/04/1968
21/10/1966
5/11/1964
20/01/1962
13/11/1970
27/05/1968
9/06/1967
11/08/2001
19/05/1961
11/05/1970
28/06/1965
20/01/1981
11/01/1976
11/10/1982
29/01/1982
26/09/1982
19/08/1983
17/07/1965
7/10/2008
26/09/1986
8/06/1988
27/08/1973
10/05/1973
19/03/2001
13/12/1963
21/11/1957
22/06/1966
27/07/1994
21/02/1999
17/02/1974
20/10/1984
28/12/1962
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Ijaz Akhtar
Majid Hamhama
Benaissa Chakroun
Silvestre Cayo Loza
Jose Antonio Suarez Salgado
Diego Manuel Molina Oropeza
Martin Heath
Jacqueline Khan
Ferran Sebastia Valles Aznar
Victoria Valles Aznar
Yolitza Yuranni Suezcum
Ralf Gerhard
Ionisor Popa Dabuleanu
Mihaela Galis
Angel Alberto Berardo
Ester Isolina Paglione
Maria Soledad Ossorio Santos
Daniel Gomez Rocamora
Tomas Raul Acevedo
Gladys Hortencia Tapia
CARLOS RAMON Leiva RUIZ
Maria Jesus Caceres Iba¥Ez
Richard Oppong

2009/49390
2009/55602
2009/55602
2009/56917
2009/SN
2009/SN
2009/SN
2009/SN
2009/SN
2010/SN
2010/SN
2010/SN
2010/SN
2008/62339

2010/SN
2009/SN

KE477885
X8537285F
X5073494Q
X6178069Q
46903833W
75115501P
9041529
20657268
44329399G
44329400M
D0236199
400626064
12687662
XH618251
695474W
696497W
43191679W
43118869X
16311761N
20129980N
4545102
43161426V
H1494088

2/01/1963
3/10/1981
24/04/1979
1/01/1979
12/08/1981
11/06/1983
22/12/1953
2/05/1960
12/09/1977
20/04/1980
7/03/1983
15/11/1961
27/02/1977
6/11/1984
14/09/1946
15/03/1949
28/01/1966
7/12/1975
9/02/1963
17/01/1968
14/04/1985
16/01/1983
15/02/1976

2.- Dejar sin efecto el contenido de este Decreto para todos los habitantes
que figuran relacionados en el apartado 1º del mismo que durante el tiempo que
media entre su aprobación , notificación y plazo concedido en la misma hayan
causado baja ,modificación de datos domiciliarios, cambio de domicilio en el
Padrón de Habitantes o cualquier otra circunstancia padronal que modifique los
motivos de la iniciación del expediente.
3.- Incluir la presente cancelación en los resultados numéricos de la revisión anual del Padrón municipal de Habitantes que apruebe el Pleno en su día.
4.- Comunicar el presente Decreto a la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral a los efectos pertinentes
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo
por la Ley 4/99, de 13 de enero, el plazo para interponerlo es de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, no
pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
se haya resuelto el de reposición
El recurso de reposición potestativo deberá presentarlo en el Registro
General de este Ayuntamiento o en las dependencias a que se refiere el art. 38,
4º, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes citada, y se entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificada la resolución, en el término de un
mes, a contar desde el siguiente día al de su interposición, quedando en este caso
expedita la vía contencioso-administrativa.
De no utilizarse el recurso potestativo de reposición, puede interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo antes dicho y los artículos 8, 45 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, modificada por la
L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, todo ello sin perjuicio de cualesquiera
otro recurso o acción que considere conveniente
Palma a 6 de junio de 2012.
El Secretario Delegado, Tomás Lladó Campins

—o—
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Mitjançant el Decret núm. 11630, de 21 de juny de 2012, s’aprovà:
1. Convocar un concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada
a incentivar la formació en matèria de conservació i restauració d’obra gràfica,
relacionada amb les competències de l’Ajuntament de Palma, segons les bases
que s’adjunten com annex i formen part d’aquesta resolució.
2. Reservar per a la dotació de les beca la quantitat de SIS MIL EUROS
(6.000 euros), amb càrrec a la partida 03.332.00.480.00 del vigent Pressupost de
Despeses.
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El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria, a qualsevol de les
oficines del Registre General de l’Ajuntament de Palma.
Palma, 21 de juny de 2012
El cap del Departament, Antoni Pol Coll
__________________________
CONCEJALÍA DE CULTURA Y DEPORTES
Mediante el Decreto núm. 11630, de 21 de junio de 2012, se aprobó:
1. Convocar un concurso para la concesión de una beca de 6.000 euros
destinada a incentivar la formación en materia de conservación y restauración
de obra gráfica, relacionadas con las competencias del Ayuntamiento de Palma,
según las bases que se adjuntan como anexo y forman parte de esta resolución.
2. Reservar para la dotación de la beca la cantidad de SEIS MIL EUROS
(6.000 euros), con cargo a la partida 03.332.00.480.00 del vigente Presupuesto
de gastos.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir
del día siguiente de la publicación de esta convocatoria, en cualquiera de las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Palma.
Palma, 21 de junio de 2012
El jefe del Departamento, Antoni Pol Coll
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA BECA EN
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRA GRÀFICA AMB DESTÍ A
L’ARXIU MUNICIPAL
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa el que preveu aquesta Llei; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 28 de juliol de 2005 i publicada al BOIB núm. 140, del 22 de setembre de 2005, es convoca la concessió
d’una beca en conservació i restauració d’obra gràfica amb destí a l’arxiu municipal, mitjançant un règim de concurrència competitiva.
Aquesta convocatòria es regeix els principis de publicitat, concurrència i
objectivitat, i pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i eficiència
en l’assignació i la utilització dels recursos públics.
Aquesta convocatòria queda exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial
decret 63/2006, de 27 de gener, de l’Estatut de personal investigador en formació.
1. Objecte de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases reguladores i la convocatòria d’una beca de formació en matèria de conservació i restauració d’obra
gràfica relacionades amb les competències de l’Ajuntament de Palma.
L’objecte de la beca convocada és facilitar als/les titulats/des una formació de caràcter pràctic per al seu posterior accés a llocs de treball de la seva
especialitat.
2. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquesta beca les persones físiques amb capacitat
plena d’obrar.
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La beca contarà amb una dotació de sis mil euros (6.000 euros), amb la
corresponent retenció d’IRPF.
5. Contingut de la beca
La beca de conservació i restauració d’obra gràfica consistirà en intervencions de neteja i restauració en el Fons Cotoner en suport paper i pergamí: neteja mecànica, aplanament i condicionament per emmagatzemament, amb la
corresponent formació.
Les tasques a realitzar pels becaris no constitueixen simplement tasques
pròpies i ordinàries del departament.
6. Documentació que s’ha de presentar en el moment de la sol·licitud
- sol·licitud emplenada
- currículum
- documents acreditatius dels mèrits al·legats
- document acreditatiu del coneixement de català
- còpia del DNI
7. Termini, lloc i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a
partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria.
Les sol·licituds s’han d’emplenar segons el model annex.
Es poden presentar a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de
Palma.
8. Criteris de valoració
La valoració es farà en una sola fase i només es tindran en compte els
mèrits al·legats pels/per les sol·licitants, segons el següent barem:
a. Cursos de formació relacionats amb l’objecte de la beca (fins a 25
punts)
b. Altres mèrits relacionades amb l’objecte de la beca (fins a 15 punts).
9. Òrgans competents i procediment per a concedir les beques
Per a la selecció dels beneficiaris de les beques es constituirà una comissió integrada per les següents persones:
a. L’arxiver bibliotecari o persona en qui delegui.
b. Un tècnic de l’Arxiu Municipal.
d. El cap del Departament o cap del Servei de Cultura.
Un cop examinades les sol·licituds es farà la proposta d’adjudicació establint l’ordre dels/de les aspirants, segons la puntuació, que reuneixin els requisits establerts, malgrat no hagin estat seleccionats. Aquests/tes aspirants podran
ser convocats/des, segons l’ordre fixat, en els supòsits de renúncia o qualsevol
altre incidència que impliqui la rescissió de l’adjudicació.
10. Termini i forma de resolució de la beca
La resolució i la seva notificació es duran a terme en un termini màxim de
trenta dies a partir de l’endemà del termini de finalització de sol·licituds. Es
comunicarà tant la concessió com la desestimació de la beca sol·licitada.
La relació del beneficiari es publicarà al web municipal.
11. Drets i obligacions del becari
El/la becari tenen dret a:
a. Assessorament, orientació i direcció d’un tutor i col·laboració i suport
per el desenvolupament de la formació, d’acord amb les possibilitats de l’òrgan
convocant
b. Expedició d’un certificat en què constin els treballs realitzats i/o els
coneixements adquirits.
c. Una cobertura d’assegurança d’accidents pel temps que siguin becaris.

3. Requisits dels beneficiaris
Poden accedir a la beca convocada, els/les sol·licitants que reuneixin els
següents requisits:
Estar en possessió del títol de Diplomat en Conservació i Restauració de
Béns Culturals, especialitat document gràfic a la finalització de la presentació
de la sol·licitud.
En qualsevol cas és requisit indispensable tenir el nivell B de català, del
qual s’haurà d’aportar el certificat expedit pel Govern de les Illes Balears o l’equivalent segons la normativa vigent, mitjançant original o fotocòpia compulsada en el moment de presentar la sol·licitud.

El/la becari te les següents obligacions:
a. Incorporar-se en la data i el lloc indicat i dur a terme el treball per al
qual ha estat triat. Tret de causa de força major, si el/la beneficiari/ciària de la
beca no s’incorpora en la data establerta perdrà els seus drets i quedarà rescindit el vincle amb l’Ajuntament.
b. Acreditar davant l’òrgan que correspongui el compliment dels requisits
i les condicions que determinin la concessió i el gaudi de la beca.
c. Complir els objectius de la beca amb uns nivells de dedicació i rendiment satisfactoris, respectant les directrius establertes pel tutor/ra designat en
cada cas.
d. Presentar en els terminis establerts els informes requerits sobre la tasca
realitzada.

4. Característiques i quantia de les beques
La beca tindrà una durada de 6 mesos, improrrogables. El/la becari/cària
haurà de complir una assistència de 30 hores setmanals, en jornada de matí.

12. Condicions generals
El grau de dedicació del/de la beneficiari/ciària ha de cobrir els paràmetres establerts i durant el període de gaudi no es podrà realitzarà una altra acti-
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vitat que vagi en detriment del l’acord establert.
El gaudi de la beca és compatible amb altres beneficis o ajudes que es
puguin percebre d’altres entitats o administracions.
El gaudi de la beca i, per tant, la condició de becari/cària, no suposa en
cap cas prestació de serveis ni relació laboral o funcionarial amb l’Ajuntament
de Palma, i no escau la inclusió del beneficiari al règim de la Seguretat Social.
Aquesta convocatòria té caràcter administratiu i es regirà pel que estableixen aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Palma (BOIB de 22 de setembre de 2005).
13. Termini i forma de justificació de la beca
La justificació última de la finalitat de la beca s’entendrà realitzada a la
vista del treball desenvolupat i/o memòria sobre el tema que indiqui el/la
tutor/ra que es designi.
La falta de presentació de la justificació en el termini establert du associada la pèrdua de la beca i si s’escau l’exigència del reintegrament i responsabilitats.
14. Forma i requisits dels abonaments de la beca
La quantia de la beca s’abonarà en dues meitats, amb la corresponent
retenció de l’IRPF.
No es preveu la possibilitat de fer pagaments a compte.
La despesa que genera aquesta convocatòria s’imputa a la partida pressupostària 03.33200.48000 per un import total de 6.000 euros.
15. Incompliment de les obligacions i procediment de reintegrament
S’anul·larà la beca i es demanarà el reintegrament de les quantitats percebudes quan s’hagi obtingut falsejant les condicions requerides o amagant les que
ho haurien impedit o quan es produeixi un incompliment total de l’objectiu o les
condicions i obligacions generals o particulars establertes per al seu gaudi.
Si el/la beneficiari/ciària abandona la destinació abans que acabi el termini de durada de la beca establert, aquesta s’abonarà proporcionalment al temps
efectiu de desenvolupament de l’activitat.
Per a renunciar a la beca concedida l’adjudicatari/ària haurà de presentar
davant l’òrgan que l’ha concedida una sol·licitud motivada de renúncia en un
termini de deu dies d’avís previ.
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’UNA BECA EN
MATÈRIA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRA GRÀFICA, AMB
DESTÍ A L’ARXIU MUNICIPAL
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
LLINATGES I NOM:
DNI:
ADREÇA (C., PL., AV...):
NÚM.
o KM:
BLOC:
CP:
MUNICIPI:
TEL.:
FAX:
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TRESORERIA / SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS
DE TESORERÍA
DADES CREDITOR/RA / DATOS ACREEDOR/RA
LLINATGES I NOM o RAÓ SOCIAL o DENOMINACIÓ / APELLIDOS Y NOMBRE o
RAZÓN SOCIAL o DENOMINACIÓ:
NIF:
ADREÇA (C. , PL., AV...) / DIRECCIÓN (C/, PL, AVDA...):
NÚM. o KM / Nº o KM:
BLOC / BLOQUE:
ESCALA / ESCALERA:
PIS / PISO:
PORTA / PUERTA:
TELÈFON / TELÉFONO:
CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL:
LOCALITAT / LOCALIDAD:
PROVÍNCIA / PROVINCIA:
DADES PER A LA TRANSFERÈNCIA / DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
ENTITAT / ENTIDAD:
SUCURSAL:
LOCALITAT / LOCALIDAD:
PROVÍNCIA / PROVINCIA:
CODI COMPTE CORRENT CÓDIGO CTA. CORRIENTE
ENTITAT / ENTIDAD
SUCURSAL
DC
NÚM. COMPTE / Nº CUENTA
OBSERVACIONS / OBSERVACIONES:
Sota la meva responsabilitat, DECLAR que les dades anteriors corresponen al c/c o a la llibreta, obert/ta al meu nom, al/a la qual vull que sigui transferit l’import dels pagaments que
l’Ajuntament de Palma m’hagi de realitzar.
Bajo mi responsabilidad, DECLARO que los datos anteriores corresponden a la c/c o a la
libreta, abierta a mi nombre, en la que deseo sean transferidos el importe de los pagos que
el Ayuntamiento de Palma deba realizarme.
Palma, …… d …………………….... de ................
(firma)
DILIGÈNCIA DE L’ENTITAT BANCÀRIA / DILIGENCIA DE LA ENTIDAD BANCARIA
Les dades ressenyades coincideixen amb les que es tenen en aquesta oficina.
Los datos reseñados coinciden con los obrantes en esta oficina.
El/la director/a
(firma i segell / sello)

—o—
Num. 12742
REGIDORIA DE CULTURA I ESPORTS

ESC.:
PIS:
POBLACIÓ:
A/E:

DADES PER A COMUNICACIONS
LLINATGES I NOM:
DNI:
ADREÇA (C., PL., AV...):
NÚM.
o KM:
BLOC:
ESC.:
CP:
MUNICIPI:
POBLACIÓ:
TEL.:
FAX:
A/E:

PIS:

PORTA:

PORTA:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (consultar les Bases de la convocatòria)
( ) CÒPIA DEL DNI
( ) CURRÍCULUM
( ) REQUISITS, TITULACIÓ QUE ES PRESENTA ADJUNTA:
( ) DOCUMENT ACREDITATIU DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ
( ) CERTIFICAT BANCARI AMB DADES DEL COMPTE CORRENT ON S’HA D’EFECTUAR L’INGRÉS (segons l’annex ‘Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria’)
( ) ALTRES, DOCUMENTS ACREDITATIUS DEL MÈRIT AL·LEGAT:
Sol·licit ser admès a la convocatòria a què es refereix la present sol·licitud i DECLAR que:
1. Són certes les dades consignades.
2. Complesc els requisits establerts a la base tercera de la present convocatòria.
3. Conec les obligacions i les condicions generals establertes a la present convocatòria per
a gaudir de les beques, i les causes que poden donar lloc a la revocació i al reintegrament.
Palma, …… d…………………….... de ................
(firma)

Mitjançant el Decret núm. 11629, de 21 de juny de 2012, s’aprovà:
1. Convocar un concurs per a concedir una beca de 6.000 euros destinada
a incentivar la formació en matèria de biblioteques: catalogació, classificació,
tasques bàsiques de gestió i planificació d’activitats, d’acord amb les competències de l’Ajuntament de Palma, segons les Bases que s’adjunten com annex
i formen part d’aquesta resolució.
2. Reservar per a la dotació de les beca la quantitat de SIS MIL EUROS
(6.000 euros), amb càrrec a la partida 03.332.00.480.00 del vigent Pressupost de
Despeses.
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats
a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria, a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament de Palma.
Palma, 21 de juny de 2012
El cap del Departament, Antoni Pol Coll
_________________________
CONCEJALÍA DE CULTURA Y DEPORTES
Mediante el Decreto núm. 11629, de 21 de junio de 2012, se aprobó:
1. Convocar un concurso para la concesión de una beca de 6.000 euros
destinada a incentivar la formación en materia de bibliotecas: catalogación, clasificación, trabajos básicos de gestión y planificación de actividades, de acuerdo con las competencias del Ayuntamiento de Palma, según las bases que se
adjuntan como anexo y forman parte de esta resolución.

AJUNTAMENT DE PALMA
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE

2. Reservar para la dotación de la beca la cantidad de SEIS MIL EUROS
(6.000 euros), con cargo a la partida 03.332.00.480.00 del vigente Presupuesto

