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BEQUES L’HOSPITALET 2011 
 
 
 
 
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES DE RECERCA PER 
A LLICENCIATS UNIVERSITARIS. 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

El marc jurídic que regula aquestes bases especifiques és: 

- La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
- L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 

l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovada definitivament el 18 de gener de 
2005, vigent des de l’11 de febrer de 2005 i publicada en el BOP número 35 
del 10 de febrer de 2005 (annex II) i tota la normativa que l’informa.  

 
 
2. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITATS DE LES PRESENTS BASES 
 
Article 1: Convocatòria 
Es convoca la concessió de dues beques de formació en la recerca per a 
llicenciats universitaris 

 
Article 2: Àmbit 
Els àmbits d’aplicació d’aquestes beques han de tenir com a fonament la 
recerca científica en l’àmbit de la ciutat de l’Hospitalet, d’acord amb els eixos 
temàtics establerts a l’article 3 

Article 3: Línies de recerca 
La base dels treballs haurà de ser l’estudi de l’evolució de la ciutat de 
l’Hospitalet en dos eixos temàtics concrets: 
  
Beca 1. Les masies de l’Hospitalet 

Estudi sobre el paisatge agrari i els models d’explotació agropecuària del 
territori de l’Hospitalet en època moderna i contemporània, i sobre la estructura 
i l’evolució arquitectònica de les masies del terme, tant de les desaparegudes 
com de les existents. El treball inclourà un inventari i un mapa amb l’ubicació 
espacial de les masies esmentades. 
 
Beca 2. La imatge de l’Hospitalet a l’art i la fotografia 

Estudi sobre el tractament de l’imatge dels diversos paisatges de la ciutat a les 
arts visuals als segles XIX i XX. El treball comporta l’inventari –amb imatges-  
de tots les obres plàstiques detectades que reflecteixin imatges, paisatges o 
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interpretacions localitzades a la nostra ciutat, tant pertanyents al fons d’art del 
Museu de l’Hospitalet com d’altres pertanyents a col·leccions ubicades fora de 
la nostra ciutat. El treball inclourà un buidatge i inventari de fons fotogràfics no 
ubicats a l’Hospitalet. 

Article 4: Requisits 
Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria els llicenciats que 
reuneixin els següents requisits:  
 
1. Estar en possessió del títol de Llicenciat en les branques dels coneixements 

relacionats amb les línies de recerca per a les quals se sol·liciti la beca 
establertes a l’article 3 de la present convocatòria.  

 
2. Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials hauran 

de ser convalidats o reconeguts o bé s’haurà de justificar documentalment 
que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són 
competents.. 

 
3. Cada sol·licitant es podrà presentar només a una de les dues línies de 

recerca assenyalades a l’article 3 

Article  5: Durada 
El període gaudiment de la beca s’iniciarà a partir de la data que s’indiqui a la 
resolució d’adjudicació i tindrà una durada de 8 mesos. 
 
Article 6: Dotació econòmica 
La dotació de les beques serà de 6.000 € bruts anuals, repartits en 2 
pagaments de 3.000 € cadascun. 
 
El becari es compromet a tenir coberta pel seu compte l’assistència mèdico-
sanitària pels mitjans que cregui més adients. 
 
Article 7: Sol·licituds 
Les persones que vulguin sol·licitar aquesta beca hauran de recollir l'imprès 
normalitzat de sol·licitud que es facilitarà al Museu de L’Hospitalet al carrer 
Joan Pallarés s/n de L’Hospitalet. 

 
Les sol·licituds, un cop complimentades, hauran de presentar-se al Museu de 
l’Hospitalet, c/ de Joan Pallarès, s/n. 08901 - L’Hospitalet. Telèfon 93 3381396. 
Correu electrònic cultura.museu@l-h.cat   
 
Tota la informació sobre les beques es realitzarà al tauler d’anuncis del Museu 
de L’Hospitalet. 
 
Article 8: Documentació 
A l’imprès de sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació següent: 
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1. Títol o comprovant de la sol·licitud del títol de Llicenciat universitari 

 
2. Certificació acadèmica personal dels estudis universitaris realitzats (tant de 

1r. i 2n. cicle, com de 3r. cicle si és el cas), on es facin constar les 
qualificacions obtingudes així com la data d’obtenció. 
 

3. Currículum vitae en el que es farà especial menció de l’experiència 
investigadora, adjuntant còpia dels corresponents documents acreditatius 
on s’exposin els mèrits que es creguin convenients . 
 

4. Descripció breu del projecte de recerca (a l’espai destinat a l’efecte a 
l’imprès de sol·licitud, amb un mínim de dos fulls i un màxim de tres –de 
4.000 a 6.000 caràcters-), incloent-t’hi objectius, metodologia i planning de 
treball d’acord amb un dels dos eixos temàtics descrits a l’article 3. 
 

5. Fotocòpia del DNI o passaport. 

Article 9: Termini 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del divendres 
23 de setembre de 2011. 
 
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present 
convocatòria o resulta incompleta, es requerirà al sol·licitant perquè en un 
termini màxim de deu dies esmeni la falta o aporti la documentació necessària, 
amb la indicació que si no ho fa, se’l considerarà desistit de la seva sol·licitud, 
prèvia resolució dictada a l’efecte. 

 
Article 10:  Jurat de Selecció 
L’avaluació dels candidats serà efectuada per un Jurat de Selecció presidit pel 
regidor/ra de cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet o en qui ell/a delegui, i en 
formaran part el Cap de la Secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet, el Director del Museu d’Història de L’Hospitalet, el Director/a de 
l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet i un representant del Centre d’Estudis de 
L’Hospitalet. 

 
Article 11: Avaluació i selecció 
La selecció dels candidats i les llistes de reserva seran proposades pel Jurat de 
Selecció, d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria, que tindrà en compte 
els criteris de valoració i priorització establerts per l’esmentat jurat, l’adequació 
a les línies de recerca indicades a l’article 3, i la documentació lliurada pels 
candidats establerta a l’article 4. 
 
En cas d’empat es valorarà el fet que els candidats estiguin empadronats a la 
ciutat de L’Hospitalet. 

Article 12: Lliurament de credencials 
Resolta la selecció, la Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i 
Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet expedirà als llicenciats seleccionats la 
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corresponent credencial de becari. El becari es presentarà al Museu d’Història 
de L’Hospitalet per tal de signar i recollir la documentació oportuna. 

 
En cas de renúncia d’un dels guanyadors de la beca, el seu lloc podrà ésser 
ocupat per un altre sol·licitant de la llista de reserva conforme a l’article 11. 

 
Article 13: Tutories 
Els directors/ores del Museu i de l’Arxiu Municipal exerciran la tutoria dels 
treballs de recerca guanyadors. 
 
Article 14: Acceptació i obligacions 
L’acceptació comporta el compromís per part del becari de complir totes les 
condicions generals que es deriven d’aquesta resolució i les mesures que fixa 
aquesta convocatòria.. 
 
Serà obligació del becari complir els objectius del projecte de recerca presentat.  
El projecte no podrà ser variat sense l’autorització del Jurat a qui haurà de 
sol·licitar el canvi. 

 
La concessió de la beca comporta per part del becari l’obligació de lliurar a la 
Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet una memòria final del projecte, en suport informàtic, i una altre en 
suport paper, que contingui l’estudi objecte de recerca, acompanyada d’un 
document amb el vist i plau del Director/a del Museu de L’Hospitalet i /o del 
Director/a de l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet, indicant, si és el cas, que s’han 
assolit de forma satisfactòria els objectius prèviament establerts. 

 
Els becaris assumeixen el compromís de participar en les activitats de difusió 
de la recerca que l’Ajuntament de L’Hospitalet pugui programar a tal efecte. 

 
Article 15: Interrupció 
L’Ajuntament de L’Hospitalet podrà concedir la interrupció temporal del 
gaudiment de la beca a petició raonada de l’interessat, sense percepció 
econòmica. 
 
Només en aquelles interrupcions ocasionades per força major es podrà 
recuperar el període interromput, sempre que les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin. 

Article 16. Substitucions 
Les renúncies o baixes que es produeixin entre els becaris durant els tres 
primers mesos immediatament posteriors a la concessió podran ser cobertes 
amb els candidats de la llista de reserva d’acord amb la priorització establerta a 
la mateixa. 

 
Article 17: Incompatibilitats 
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El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb qualsevol ajut o subvenció que 
hagi estat concedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet i sigui vigent durant el 
termini de gaudiment de la beca.  

 
Article 18: Revocació 
La concessió de la beca podrà ésser revocada, prèvia la tramitació del 
corresponent expedient contradictori, per les següents causes:  

 
1. Comprovació de què en la concessió de la beca va concórrer ocultació o 

falsejament de dades. 
2. Existència d’incompatibilitats 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. 
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 Director/a del Museu de L’Hospitalet i/o de l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet 
que exerceixin la tutoria de la beca corresponent, emetran informe explicatiu de 
les causes que motiven la revocació. 

 
La Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet podrà donar trasllat d’aquest informe al becari i li concedirà un 
termini de deu dies perquè al·legui el que estimi oportú. 

 
Durant la tramitació de l’expedient i si ho considera necessari, la Secció de 
Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet 
podrà decretar la suspensió de la beca o qualsevol altra mesura provisional que 
estimi oportuna. 

 
En un termini no superior a trenta dies, el cap de la Secció de Patrimoni 
Cultural de l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet resoldrà 
confirmant o revocant la beca. 

Article 19: Difusió 
L’Ajuntament de L’Hospitalet, procurarà, a traves dels taulers d’anuncis i de les 
seves webs i mitjans, la màxima difusió de la present convocatòria. 

 
Article 21: Propietat intel·lectual dels treballs guardonats 
L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret de publicació i/o difusió dels 
treballs guanyadors, d’acord en tot cas amb els drets d’autor establerts per la 
legislació de propietat intel·lectual. Els autors podran publicar i difondre els 
treballs guanyadors, prèvia autorització de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i en tot 
moment fent esment i/o citant el suport obtingut per l’Ajuntament de 
L’Hospitalet en el marc de la corresponent beca. 
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Article 21: Interpretació de la resolució 
Serà competència de la Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i 
Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’aclariment de qualsevol dubte en la 
interpretació d'aquesta resolució o la participació en els casos de conflictes que 
la seva aplicació pugui comportar. 
 
Article 22. Recursos 
Contra les resolucions dictades per l’òrgan competent, que esgoten la via 
administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, i d’acord 
amb l’art. 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà 
interposar en el termini de dos mesos, a comptar de des de l’endemà de la 
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada 
llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
procedent. 

 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
data de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas 
no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que 
disposen els articles 116 i següents de la llei 30/92, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener. 

 
 

DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA 

En tot allò que no es preveu en aquesta convocatòria  regirà  el que estableix la 
Llei38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions I  l’Ordenança 
General  Reguladora de la concessió de subvencions de l’ajuntament de 
L’Hospitalet. 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
L’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva els dret d’interpretar i resoldre els 
dubtes i/o discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Les presents bases entraran en vigor al dia següent de la seva aprovació i 
seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província, en el taulell de anuncis de 
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l’Ajuntament per un termini de 30 dies, i una ressenya en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 


