Primer. Beneficiaris/àries
Poden ser beneficiàries d’aquesta beca les persones que estiguin en possessió d’una
llicenciatura o grau universitari relacionat amb els coneixements de l’eix temàtic (article
3) de la beca sol·licitada.

https://bop.diba.cat

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació es
poden trobar al web:
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detalltramit.aspx?1HJvinkM7AEU9E38U0F7Wk445zn6cDiHsNxAHtLFqaz
AIobowJKJpaKQ6wqazBqazB
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“D’acord amb el que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text
complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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EXTRACTE DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES PER A
LLICENCIATS O GRADUATS UNIVERSITARIS AMB LA FINALITAT DE
PROMOURE L’ESTUDI DE LA CIUTAT EN EL CAMP DE LES CIÈNCIES SOCIALS

A

ANUNCI



Beca 1. Els objectors de consciència a l’Hospitalet de Llobregat: L’experiència
de Can Serra.



Beca 2. El Transformador de la Torrassa: estudi arquitectònic, històric i social.

Tercer. Bases reguladores
Bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local en data 24 de març
de 2021 i publicades al BOPB número CVE 202110048058 de data 8 d’abril de 2021.
Quart. Import.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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. 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 següents eixos temàtics relacionats amb l’estudi
de la història i l’evolució de la ciutat de l’Hospitalet:

Data 1-10-2021

Segon. Objecte

B

L’import destinat a cadascuna de les dues beques serà de 2.795 € bruts, que es farà
efectiu en dos pagaments de 1.000 € i un pagament de 795 €.
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Cinquè. Termini per la presentació de les sol·licituds
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
L’Hospitalet, 21 de setembre de 2021

https://bop.diba.cat

A

El tinent d’alcaldia de l’àrea d’Educació,
Innovació i Cultura

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 1-10-2021
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David Quirós Brito
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