
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE L’AJUT DEL FONS DE COOPERACIÓ
ANTONI  JONCH  I  CUSPINERA  I  DEL  MUSEU  DE  CIÈNCIES  NATURALS  DE
GRANOLLERS PER A ALUMNES DEL MÀSTER D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

1.- Objecte
L'objecte d'aquestes beques és el de recolzar la investigació en història de la ciència en el Treball
Final de Màster dels/ de les alumnes beneficiaris/àries en temàtiques d’interès per Cooperació
Jonch i pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

2.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes beques els alumnes del màster d’Història de la Ciència
interuniversitari Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona.

3. Bases reguladores
Les  bases  específiques  reguladores  d’aquest  concurs  seran  les  aprovades  juntament  amb
aquesta convocatòria.

4. Quantia total màxima a atorgar i consignació pressupostària.
L'import màxim que es destinarà aquest any 2019 per a l'atorgament de l’ajut objecte d'aquesta
convocatòria serà de 800,00 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 4315.33331.48102.

5. Termini i forma de presentació de les sol·licituds
El  termini  de  presentació  de les  sol·licituds serà  fins  el  9  d'agost a  partir  de  l'endemà de la
publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPB.

Els candidats hauran d’enviar un petit currículum d’una pàgina, una expressió d’interès, així com
un petit resum de màxim 500 paraules del projecte proposat com a treball fi de màster. El missatge
s’haurà d’enviar a la direcció biblioteca@museugranollersciencies.org.

6. Òrgan competent per a l'atorgament
L’òrgan responsable de la  resolució del  procediment  per  a l’atorgament de l’Ajut  del  Fons de
Cooperació Antoni Jonch serà el Museu de Ciències Naturals de Granollers.

7. Termini de resolució i notificació
El termini per a l’atorgament de les beques serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la
data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les beques, aquestes seran notificades als interessats en el
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

8. Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació.

Alternativament  i  de forma potestativa,  es pot  interposar  recurs de reposició davant  el  mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.



9. Justificació i pagament
El pagament de la beca es realitzarà un cop atorgada i amb el compromís de l’alumne de la
realització del treball.  Un cop realitzat el  treball,  el beneficiari es compromet a fer-lo arribar al
Museu de Ciències Naturals i al Fons de Cooperació Jonch i a fer un article de divulgació del
contingut del mateix.


