Característiques i lliurament
El treball resultant tindrà una extensió mínima de 50
i màxima de 200 fulls DIN A4 (escrits en 35 línies
de 70 espais aproximadament), sense comptar les
fotografies o altre material gràfic que s’incorporarà
com a annex a la feina. Se’n presentaran dues
còpies impreses i també en suport informàtic en
format .odt de Lliure Office o .doc de Microsoft,
mentre que les fotografies o imatges seran en format
.jpg o .tiff amb una resolució de 300 ppp. S’hi
afegirà un abstract que pot ocupar de 2 a 5 fulls.

2a Beca
de recerca
sobre Castellbisbal
Convocatòria
per finançar un projecte
inèdit sobre la vila

Projectes finançats
2016: Jordi Gibert Rebull: “Antecedents i
orígens dels Castrum Benevivere quem vocant
Episcopale: L’Alta Edat Mitjana al terme
de Castellbisbal (segles V-XI)”

Més informació
Les consultes sobre aquesta beca es podran
adreçar del 3 de juliol al 3 de novembre de
2017 al Servei d’Arxiu i Gestió documental
de l’Ajuntament de Castellbisbal a l’adreça
electrònica: arxiu@castellbisbal.cat.
Referència d’expedient: 2017/13/TBA

Consulteu
el text complet de
la convocatòria

Arxiu i Gestió documental

Arxiu i Gestió documental

Beneficiaris
Podrà sol·licitar aquest ajut qualsevol persona
física que estigui duent a terme estudis
superiors, o amb aquests estudis superiors
finalitzats, tant de forma individual com en
grup o equip de treball que vulgui fer un
treball d’investigació sobre Castellbisbal.

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és
finançar una beca d’investigació adreçada
al finançament d’un treball de recerca
inèdit sobre la vila i terme municipal de
Castellbisbal en els camps cultural, històric,
artístic, social, econòmic, urbanístic, científic,
etc., amb un abast cronològic des de
l’antiguitat tardana fins a finals del segle XX.
La investigació ha d’estar basada totalment
o parcial en la consulta en fons documentals
relacionats amb Castellbisbal, tant a
l’Arxiu Municipal de Castellbisbal com en
qualsevol fons públic, personal, professional,
patrimonial, empresarial, eclesiàstic, nobiliari,
associatiu, judicial..., independentment del
format del document i que sigui dipositat en
un arxiu públic o quedi en mans privades.
Poden ser objecte d’ajuda els treballs
universitaris per iniciar o iniciats, com ara
els treballs de fi de grau, tesines o tesis
doctorals.

Bases i convocatòria
Les Bases Reguladores estan publicades en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 18 de juliol de 2016.

Són consultables al web bop.diba.cat
introduint el codi de verificació electrònica de la
publicació: 022016012094 o a través d’aquest
enllaç: bit.ly/2cmiCso
La convocatòria 2017 es pot consultar al web:
http://bit.ly/2rU01eL i mitjançant el codi QR.
Ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 31 de maig
de 2017 i a la Base Nacional de Dades de
Subvencions.

Quantia
S’atorgarà una única beca de 3.000 euros.
El pagament es farà efectiu en dues parts:
un 50% amb la presentació d’un primer
esborrany de treball i el 50% restant un cop
finalitzat el treball, i després que el jurat hagi
valorat que reuneix els requisits necessaris.

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds
comença l’1 de juny i finalitzarà el 13 de
novembre de 2017.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit
utilitzant els models normalitzats i adjuntant
els documents exigits a la convocatòria.
El model normalitzat de sol·licitud, així com els
dels documents exigits (excepte el projecte de
recerca) podran trobar-se a la seu electrònica
de l’Ajuntament: bit.ly/2cuZFRq
Les sol·licituds, conjuntament amb la
documentació exigida, s’hauran de presentar
al Registre de l’Ajuntament, per mitjans
electrònics o per correu administratiu a les
oficines de Correus.

