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RESOLUCIÓ RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE DUES BEQUES DE RECERCA PER A
LLICENCIATS UNIVERSITARIS “BEQUES L’HOSPITALET 2016”
El Regidor de Govern de Cultura, en exercici de les facultats que per a l’administració
executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia 6374, de 26 de juliol de
2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la concessió de dues beques de
recerca per a llicenciats universitaris “Beques L’Hospitalet 2016”.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 d’abril de 2016, va aprovar les
bases per a la convocatòria de dues beques de recerca per a llicenciats universitaris. Beques
L’Hospitalet 2016.
VISTA l’acta del jurat de selecció de l’edició 2016 de les Beques L’Hospitalet, reunit en
data 26 d’octubre de 2016, en els àmbits de:
- Retaules del Museu de L’Hospitalet.
- Història de la Sanitat Pública a L’Hospitalet.
VIST que la Constitució Espanyola a l’article 103.1 indica que l’Administració pública
serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb el sotmetiment ple a la Llei i
al Dret. La mateixa Constitució en els articles 137 i 140 garantiu l’autonomia de les
administracions locals, per a la gestió dels seus propis interessos. Aquest article ha sigut
desenvolupat en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL) 7/1985, de 2 d’abril, i
al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
VIST que consta a l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit.
VIST l’informe del cap de Secció de Patrimoni Cultural.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic
El Regidor de Govern de Cultura, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l’alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOPB de 5 d’agost,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR la concessió de dues beques de recerca per a llicenciats
universitaris. Beques L’Hospitalet 2016, per un import de 3.000,- € cadascuna, que es
detallen seguidament:
Beca 1. Retaules del Museu de L’Hospitalet
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Beneficiària: IRENE ABRIL VILAMALA, amb DNI 33959747V.
Com a primer suplent, en cas de renúncia de la guanyadora, el tribunal ha designat a JOSÉ
ANTONIO ORTIZ GARCIA, amb DNI 47726152W.
Beca 2. Història de la Sanitat Pública a L’Hospitalet
Beneficiari: MIGUEL CARANDELL BARUZZI, amb DNI 47633438R.
Com a primer suplent, en cas de renúncia del guanyador, el tribunal ha designat a: DANIEL
MARTINEZ BERJA, amb DNI 46466621C.
SEGON.- IMPUTAR la despesa de 6.000,- € a la partida 2116.03.3330.481.00.00 del
pressupost ordinari vigent, segons RC número 160010988, emès per la Intervenció General
en data 4 de febrer de 2016, distribuïda en 6 pagaments de 1.000,- €, els dos primers
pagaments a l’aprovació del present expedient, els següents dos pagaments tres mesos
més tard, prèvia presentació d’un document que expliciti l’estructura i el desenvolupament
del projecte i que tindrà una extensió mínima de 3 fulls i els últims dos pagaments una
vegada liurat el treball, condicionant en tos cas la despesa a imputar en l’exercici 2017 a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
TERCER.- NOMENAR, d’acord amb l’article 10 de les Bases per a la convocatoria
de dues beques de recerca per a llicenciats universitaris “Beques L’Hospitalet 2016”, el
tècnic que haurà de fer la corresponent tutoria dels treballs de recerca guardonats:
- Beca 1.i Beca 2
Tutor: Josep M. Solias i Aris, Director del Museu de L’Hospitalet.
QUART.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als beneficiaris, al Jurat de
Selecció, , a la cap de Servei de Cultura, a l’Habilitat de l’Àrea, a la Intervenció General i a la
Tresoreria Municipal.
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