Ajuntament de l’Hospitalet
Àrea de Benestar i Drets Socials.

BEQUES L’HOSPITALET 2019
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES DE
RECERCA
PER
A
LLICENCIATS
O
GRADUATS
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
L’ajuntament de l’Hospitalet convoca dues beques de formació en la recerca
per a persones amb llicenciatura o grau universitari, amb la finalitat de
promoure l’estudi de la ciutat en el camp de les ciències socials.
Article 2: Característiques.
Les dues beques s’atorgaran a projectes de recerca científica en el camp de les
ciències socials en aspectes relacionats amb la ciutat de l’Hospitalet i d’acord
amb els eixos temàtics establerts a l’article 3 d’aquesta convocatòria.
Article 3: Eixos temàtics.
Els projectes han de tenir els següents eixos temàtics relacionats amb l’estudi
de la història i l’evolució de la ciutat de l’Hospitalet:
•

Beca 1. El Cooperativisme a l’Hospitalet

•

Beca 2. El Districte Cultural de l’Hospitalet

Article 4: Requisits.
Podran sol·licitar les beques objecte d’aquesta convocatòria les persones amb
llicenciatura o grau universitari que reuneixin els següents requisits:

1. Estar en possessió d’una llicenciatura o grau universitari relacionat amb
els coneixements de l’eix temàtic (article 3) de la beca sol·licitada.
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. Els sol·licitants es podran presentar solament a una de les dues beques
a que fa referència l’article 3.
Article 5: Dotació.
L’import destinat a cadascuna de les dues beques serà de 3.000 € bruts, que
es farà efectiu en tres pagaments de 1.000 € cadascun.
•
•
•

El primer quan es concedeixi la beca.
El segon en el moment de la presentació d’un document que expliciti
l’estructura i el desenvolupament del projecte i que tindrà una extensió
mínima de tres fulls.
El tercer, una vegada lliurat el treball.

El becari es compromet a tenir coberta pel seu compte l’assistència mèdicosanitària.
Article 6: Documentació.
Les sol·licituds s’hauran de presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament:
1. Imprès normalitzat de sol·licitud que es podrà obtenir a la seu electrònica
de l’Ajuntament.
2. Descripció breu del projecte de recerca, amb el tema i els objectius a
assolir, les fonts bàsiques a consultar, la metodologia i un pla de treball
amb cronologia de les activitats a desenvolupar.
3. Còpia del títol o comprovant de la sol·licitud del títol de llicenciat o grau
universitari.
4. Còpia de la 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.
5. 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.
6. Còpia del DNI, targeta de residència o passaport.
Article 7: Termini.
El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies hàbils a comptar des
de l’endemà de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a través de la base de Dades Nacional de
subvencions.

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 per escrit o aporti la documentació
necessària, també al Museu de l’Hospitalet. En cas contrari es considerarà
desestimada la sol·licitud.
Article 8: Jurat de les Beques.
L’avaluació dels candidats serà efectuada per un Jurat presidit pel Regidor de
cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet o en qui ell delegui, i en formaran part un
tècnic del Museu de l’Hospitalet, el responsable tècnic del programa Beques
l’Hospitalet i un representant del Centre d’estudis de l’Hospitalet.
Article 9: Avaluació i selecció.
El Jurat analitzarà les dades de les persones aspirants i avaluarà els projectes,
i proposarà les candidatures seleccionades i la llista de reserves, d’acord amb
les bases de la convocatòria i els següents criteris:
1. Acreditació de coneixements: Màster, DEA, doctorat i postgrau,
relacionats amb els coneixements de l’eix temàtic, 0,5 punts
cadascun fins un màxim a 2 punts.
2. Adequació als eixos temàtics establerts a l‘article 3 de les bases, fins a 2
punts.
3. Metodologia del treball, fins a 3 punts. Es valoraran els mètodes i
tècniques especificats al projecte per assolir els objectius de la recerca.

4. Desenvolupament del projecte, fins a 3 punts. Es valorarà l’adequació de
la metodologia de treball a la temàtica objecte de recerca i als recursos
temporals i materials de que disposaran els beneficiaris de les beques.
La puntuació màxima serà de 10 punts.
El Jurat podrà declarar les beques desertes si considera que cap dels projectes
presentats assoleix una qualitat mínima i suficient.
Article 10: Tutories.
El Jurat nomenarà les persones tutores que assessoraran a les persones
beneficiàries de les beques i que supervisaran i realitzaran el seguiment del
projecte.
Les persones tutores emetran els informes de seguiment corresponents. Com
a mínim un als tres mesos i un altre quan les persones beneficiàries lliurin el
treball.
Article 11: Acceptació i obligacions.

Les persones beneficiàries de les beques hauran de manifestar per escrit que
l’accepten. En cas de renúncia de les persones seleccionades, el seu lloc
l’ocuparan les persones de la llista de reserva.
En el moment de signar l’acceptació hauran d’aportar els originals de la
documentació a la qual fa referència l’article 6 d’aquestes bases.
És obligació de les persones becades complir els objectius del projecte de
recerca presentat, en cas contrari el dret a la beca s’extingirà.
Article 12: Lliurament dels treballs.
El termini per lliurar el treball de recerca és de sis mesos, a partir del dia de la
signatura de l’acceptació de les beques per les persones beneficiaries. En
casos extraordinaris, degudament justificats i documentats, el jurat podrà
prorrogar el termini de presentació dels treballs.
Les persones becades, un cop concedida la beca, tenen l’obligació de lliurar al
Museu de l’Hospitalet una memòria final del projecte, en suport informàtic, i una
altra en suport paper, que contingui l’estudi objecte de recerca, acompanyades
d’un document amb el vist i plau de la persona tutora corresponent que indiqui,
si s’escau, que s’han assolit de forma satisfactòria els objectius prèviament
establerts.
Les persones seleccionades 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 13: Incompatibilitats.
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.
Igualment no es podran presentar les persones becades a les edicions
anteriors.
Article 14: 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.
Les persones tutores treballs de recerca guardonats,
explicatiu de les causes que motivin la revocació.

emetran un informe

El Museu de l’Hospitalet podrà donar trasllat d’aquest informe a la persona
becada 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, el Museu 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 director del Museu de l’Hospitalet
resoldrà confirmant o revocant la beca.
Article 15: Difusió
L’Ajuntament de l’Hospitalet i el Centre d’estudis de l’Hospitalet procuraran, a
través dels taulers d’anuncis i de les seves webs i mitjans, la màxima difusió de
la present convocatòria.
Article 16: Propietat dels treballs guardonats.
L’Ajuntament de l’Hospitalet té la propietat dels drets dels treballs resultants
dels projectes de recerca guanyadors de les Beques L’Hospitalet.
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. Les persones autores no podran publicar o
difondre els treballs guanyadors, ni total no parcialment, sense disposar de
l’autorització per escrit de l’ajuntament de l’Hospitalet i, en tot moment, faran
esment i/o citaran el suport obtingut per l’Ajuntament de l’Hospitalet en el marc
de la corresponent beca.
Article 17: Interpretació de la resolució.
Serà competència 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 18: 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 des de l’endemà de la

notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de dita llei. També
es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant, les persones interessades 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
Llei 38/2003 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 el dret d’interpretar i resoldre els dubtes
i/o discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de
subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al web
municipal i el tauler d’anuncis municipal.

