BASES REGULADORS I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LLIURE PER A LA
CONCESSIÓ D’UNA BECA DE PRÀCTIQUES D’ARXIU DE SUPORT A LES TASQUES
ARXIVÍSTIQUES DE L’ARXIU COMARCAL DEL GARRAF, DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, PER A L’ANY 2016

Base 1.- Objecte:
L’objecte de les presents Bases es regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, de tramitació, concessió de la BECA PRÀCTIQUES D’ARXIU DE
SUPORT A LES TASQUES ARXIVÍSTIQUES DE L’ARXIU COMARCAL DEL
GARRAF, DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A L’ANY 2016”
L’objecte de la Beca que convoca l’arxiu Comarcal del Garraf a traves del Consell
Comarcal del Garraf consta tot seguit

a)
b)
c)
d)

Classificació i ordenació del fons fílmic de la televisió del Garraf
Canal Blau Televisió 1990-2000.
Catalogació dels projectes d’urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova
dels anys 1990.
Descripció GIAC dels arxius judicials del Partit de Vilanova i la Geltrú.
Suport a altres tasques arxivístiques de l’Arxiu Comarcal del Garraf.

Base 2.- Requisits:
Podran sol·licitar aquesta beca els/les candidats/tes que el dia de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds reuneixin els requisits següents:
a) Haver assolit la llicenciatura o Grau en Història, Grau en Informació i Documentació
i altres graus relacionats amb el desenvolupament de les tasques objecte d’aquesta
convocatòria.
b) Estar en situació d’atur.
c) En tot cas, serà requisit indispensable per a l’admissió de sol·licituds acreditar un
coneixement de la llengua catalana de nivell C de la Junta Permanent de Català.
d) No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
Base 3.- Durada:
La beca atorgada per a l’Arxiu Comarcal del Garraf tindrà una durada de 12 mesos.
Base 4.- Dotació de la beca i forma de pagament:
La dotació de la beca és de 8.570 ,00 Euros.
Base 5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 26 dies naturals, a comptar de
l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Les sol·licituds s’adreçaran a nom del president del Consell Comarcal del Garraf, i
s’hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal del Garraf, Pl. Beatriu
de Claramunt, 5-8 de Vilanova i la Geltrú, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14
hores i dijous també de 16 a 19 hores.
La sol·licitud es presentarà per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat d’instància genèrica, que serà signat per l’interessat/a, al qual se li
annexarà la documentació esmentada en la Base 6.
També es podrà presentar la sol·licitud i la documentació complementària en
qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
Base 6.- Documentació:
Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de la següent documentació:
a) Currículum del sol·licitant i documents, originals o compulsats, que acreditin els
mèrits al·legats, juntament amb fotocòpia del DNI.
b) Certificació acadèmica acreditativa de la llicenciatura o Grau en Història, Grau en
Informació i Documentació o altres graus relacionats amb el desenvolupament de les
tasques d’aquesta convocatòria.
c) Declaració responsable / jurada de la concurrència dels requisits per poder obtenir
la condició de persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS 38/2003.
Els mèrits o requisits al·legats que no estiguin degudament justificats segons la base 9
no seran tinguts en compte.
Base 7.- Selecció del candidat/ta:
El candidat/ta serà seleccionat/da per un tribunal qualificador integrat per les persones
següents:



El Conseller president de l’àrea de Cultura que presidirà . Amb veu i sense vot



Un/a tècnic/a de Cultura i Patrimoni del Consell Comarcal del Garraf.



Un tècnic/a de cultura de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú



El director de l’Arxiu Comarcal o la persona en qui delegui.



El director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès o la persona en qui delegui.

Les funcions de secretària del tribunal qualificador seran exercides per una de les
persones que componen el tribunal, i designada pel Consell Comarcal del Garraf
La finalitat del tribunal qualificador és valorar i qualificar els mèrits dels currículums
presentats i la globalitat de la documentació i proposar un candidat/a a l’Òrgan
responsable de la resolució.

Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú
T 93 810 04 00 • F 93 810 00 55
patrimoni@ccgarraf.cat
www.ccgarraf.cat

2

L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de la Beca de
pràctiques d’arxiu, serà la Presidència del Consell Comarcal del Garraf, d’acord amb al
resultat de la selecció del tribunal qualificador.
El tribunal qualificador, competent per a la concessió de la Beca, podrà,
motivadament, deixar desert el concurs.
Base 8.- Procediment de concessió:
El procediment de concessió de la Beca regulat en les presents Bases Reguladores
serà de concurrència competitiva.
Base 9.- Criteris objectius d’atorgament de la Beca:
L’ajut a la beca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Per a la valoració de
les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris
objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:

a) Possessió del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de
Documents impartit per l’Escola Superior d’Arxivística,
vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona

3 punts

b) Experiència en arxius en el tractament de fons documentals
0,25 punts per mes treballat

fins a un màxim de
3 punts

c) Per la valoració d’altres mèrits al·legats (publicacions o
coneixements sobre la història local en aquesta comarca,
cursos d’informàtica…)

fins a 3 punts

Base 10.- Publicitat de la proposta de nomenament:
Serà suficient la publicació de la proposta de nomenament del tribunal qualificador al
tauler d’anuncis de la Corporació.
Base 11.- No vinculació de les persones beneficiàries:
L’atorgament de la beca no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral
entre el Consell Comarcal del Garraf i la persona beneficiària.
El becari/a es compromet a tenir coberta pel seu compte l’assistència mèdicosanitària.
Base 12.- Horari de les pràctiques:
El/la becari/a haurà de justificar la realització de 80 hores mensuals de pràctiques en
horari establert pel director de l’Arxiu Comarcal del Garraf d’acord amb el becari/a.
El director de l’Arxiu Comarcal del Garraf serà el tutor del becari/a i emetrà informes de
seguiment de l’objecte de la beca, com a mínim un cada dos mesos.
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Base 13.- Acceptació i obligacions:
La persona beneficiaria de la beca haurà de manifestar per escrit que l’accepta així
com les obligacions que se’n deriven de la mateixa.
En cas de renúncia de les persones seleccionades, el seu lloc l’ocuparan les persones
de la llista de reserva.
Base 14.- Revocació:
La concessió de la beca podrà ésser revocada prèvia la tramitació del corresponent
expedient contradictori per les següents causes:
1.- Comprovació que en la concessió de la beca va concórrer ocultació o falsejament
de dades.
2.- Existència d’incompatibilitats sobrevingudes o pèrdua d’algun dels requisits
necessaris per gaudir de la beca.
3.- Incompliment o execució defectuosa de les obligacions encomanades per aquestes
bases al becari/a.
4.- Concurrència d’altres circumstàncies que afectin a l’adequat desenvolupament de
les tasques encomanades.
La revocació per les anteriors causes, llevat de la incompatibilitat sobrevinguda,
comportarà la devolució dels imports ja percebuts.
El tècnic designat com a tutor, emetrà un informe explicatiu de les causes que motivin
la revocació.
El Consell Comarcal podrà donar trasllat d’aquest informe al becari/a i li concedirà un
termini de deu dies perquè al·legui el que estimi oportú.
Durant la tramitació de l’expedient i si es considera necessari, el Consell Comarcal
podrà decretar la suspensió de la beca o qualsevol altra mesura provisional que estimi
oportuna.
En un termini no superior a trenta dies, el President del Consell Comarcal resoldrà
confirmant o revocant la beca.
Disposició Addicional Primera.
En tot allò que no es preveu en aquesta convocatòria regirà el que estableix la Llei
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2015

Gerard Figueras i Alba
President
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