
Bases reguladores de la concessió de la beca històrica de l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui.

1. Característiques

La beca s'atorga per fer la recerca històrica i la funció de comissari d'una exposició sobre una 

temàtica d’interès històric per a Caldes de Montbui que es definirà en la convocatòria de la 

beca.

2. Dotació

L'import es fixarà en el moment de la seva convocatòria per part de la Junta de Govern Local.

3. Candidats

Pot optar a la beca qualsevol persona física que acrediti cursar l'últim any d’un grau o un 

màster de la branca de humanitats o ciències socials, o tenir el grau, màster o llicenciatura de 

la branca de humanitats o ciències socials; i que acrediti el coneixement de la llengua catalana 

(certificat de nivell de suficiència de la Secretaria de Política Lingüística, antic certificat de nivell 

C de la Junta Permanent de Català). 

4. Documentació i presentació de sol·licituds

Per sol·licitar la beca cal presentar:

4.1. La sol·licitud emplenada.

4.2. Curriculum vitae i còpia de la documentació que ho acrediti.

4.3. Còpia de la titulació acadèmica i/o documentació que acrediti el compliment del 

punt 3 de les bases.

4.4. Carta de motivació per voler desenvolupar la beca i el pla de treball: metodologia i 

calendari.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà que 

s'esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies hàbils. En cas contrari serà 

desestimada la sol·licitud. 

5. Terminis

El termini per a la presentació de sol·licituds es fixaran en el moment de la seva convocatòria 

per part de la Junta de Govern Local.



6. Jurat i criteris de valoració

El Jurat es compondrà pels membres de la Comissió de Patrimoni del Consell Municipal de la 

Cultura de Caldes de Montbui, el/la regidor/a responsable de l'Arxiu Històric, la Directora de 

l'Arxiu Municipal, el/la guanyador/a de la beca de recerca de l'edició anterior i, si escau, 

persones proposades per la Comissió amb reconegut coneixement sobre la temàtica de 

l'exposició.

El jurat analitzarà i avaluarà els CV's, els plans de treball presentats i l'entrevista personal als 

candidats, si escau per l'aclariment dels plans de treball, i seleccionarà aquell que sigui 

mereixedor de la beca. En la concessió de la beca, el jurat tindrà en compte els aspectes 

següents:

6.1. Valoració del CV

6.2. La coherència i la viabilitat del pla de treball

6.3. L'acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar- lo.

La beca es podrà declarar deserta si el jurat considera que cap dels plans de treball presentats 

no assoleix qualitat suficient.

7. Veredicte

Un cop avaluats els candidats el jurat emetrà un informe amb la proposta de resolució 

provisional que s'elevarà a l'òrgan competent per a la resolució definitiva. El veredicte es 

comunicarà a tots els candidats i candidates i es publicarà al tauler d'anuncis i al web de 

l'Ajuntament. La persona beneficiària de la beca haurà de manifestar per escrit que l'accepta i 

presentar la documentació original que acrediti el compliment de les bases.

8. Seguiment del treball i lliurament del projecte

El museu municipal Thermalia. Museu de Caldes de Montbui assessorà i supervisarà el 

projecte la exposició i informarà al jurat, el qual es reserva el dret de suspendre la continuïtat de

la beca quan s'aprecii que la persona becària incompleix greument qualsevol de les obligacions

assumides. 

9. Extinció

El dret de la beca s'extingirà si no s'executa el treball en les terminis convinguts o els informes 

de la seva realització no són prou satisfactoris.



10. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de la beca pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, 

així com la cessió dels drets d'autor del projecte de l'exposició objecte de la convocatòria de la 

beca a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

L'atorgament de la beca no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre 

l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la persona beneficiària. 


