Convenis vigents signats per l'Ajuntament de L'Hospitalet
Núm.
conveni

Nom conveni

Objecte conveni

Data

Data de referència: 11/03/20

Àrea

Ens participants

Ajuntament de
L'Hospitalet

2020000027

ANNEX 7-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament en matèria
d’educació per a la mobilitat segura
pràctica amb ciclomotors

Complementar l’educació per a la
mobilitat segura impartida a l’alumnat
dels centres educatius de l’Hospitalet
de Llobregat durant el curs escolar
corresponent

04/07/17

Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

2020000025

complementar l’educació per a la
mobilitat segura impartida a l’alumnat
dels centres escolars del municipi
durant el curs escolar

29/03/06

Ajuntament de
L'Hospitalet

2020000023

ANNEX 5-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament en matèria de
controls d’estupefaents amb aportació
de kits de detecció de substàncies
estupefaents i material de suport

Vigilància i control de drogues en
conductors i conductores que circulen
per les travesseres i vies públiques
urbanes de l’Hospitalet de Llobregat

04/07/17

Gestió

Gestió

Posar a disposició de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat el material
didàctic d’educació per a la mobilitat
segura per facilitar el
desenvolupament de programes i
activitats d’aula i facilitar
l’assessorament necessari, si escau.

Gestió

Convivència i
Seguretat
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

Descripció obligació
Promoure l’educació per a la mobilitat
segura escolar amb intervencions
concretes, d’acord amb les línies de
treball que marca el Servei Català de
Trànsit.
Aportar un espai que tingui les
característiques necessàries.

Convivència i
Seguretat

Ajuntament de
L'Hospitalet
ANNEX 6-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament en matèria
d’educació per a la mobilitat segura
pràctica

Tipus
d'obligació

Altres

Posar a disposició de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat el material
didàctic d’educació per a la mobilitat
segura per facilitar el
desenvolupament de programes i
activitats d’aula i facilitar
l’assessorament necessari si s’escau

Altres

Fer un ús correcte del material
facilitat.
Fer controls d'estupefaents utilitzant
els kits de detecció de substàncies
estupefaents.
Col•laborar en els diversos aspectes
de la seguretat viària per als quals

Altres

Data inici Data fi

Data fi
pròrroga

11/07/17

11/07/21

11/07/25

29/03/06

02/10/20

02/10/20

11/07/17

11/07/21

11/07/25

Promoure l’educació per a la mobilitat
segura escolar amb intervencions
concretes, d’acord amb les línies de
treball que marca la Guia de
l’educació per a la mobilitat segura

Convivència i
Seguretat
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

Import

Facilitar el material de suport
necessari per fer els controls
d’estupefaents

1/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2020000022

2020000020

2020000009

2020000008

ANNEX 4-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament en matèria de
controls d’alcoholèmia amb aportació
d’etilòmetre

ANNEX 2-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament per a l’adhesió
al sistema d’informació i atenció a les
víctimes i afectats d’accidents de
trànsit a Catalunya

Conveni amb el Departament
d'Educació per a la realització de
Programes de Formació i Inserció
organitzats en la modalitat de Pla de
Transició al Treball

Conveni de col.laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament per regular l'intercanvi
d'informació en el suport al control i/o
depuració dels vehicles que circulin
per una zona de baixes emissions

Vigilància i control dels nivells
d'alcoholèmia dels conductors i
conductores que circulen per les
travesseres i vies públiques urbanes
de l’Hospitalet de Llobregat.

Establir les bases i l’extensió de la
col•laboració institucional, i fixar els
aspectes per fer efectiva la prestació
al ciutadà víctima o afectat per
accidents de trànsit produïts a les vies
urbanes i interurbanes de l’Hospitalet
de Llobregat

Establir els termes de la col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el
Departament d’Educació i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, per a la realització d’un Pla
de Transició al Treball

Regular l’intercanvi d’informació entre
l’Ajuntament i l'AMB circumscrivint-se
dit intercanvi en el suport al control i/o
depuració dels vehicles que circulin
per una Zona de Baixes Emissions

04/07/17

Convivència i
Seguretat
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

04/07/17

Gestió

Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu
de les finalitats que persegueix aquest
conveni.
Fer un ús correcte de l'etilòmetre.
Fer controls d'alcoholèmia utilitzant
l'etilòmetre i remetent puntualment, al
Servei Català de Trànsit, els

Altres

Gestió

11/07/17

11/07/21

11/07/25

11/07/17

11/07/21

11/07/25

01/01/20

31/12/23

31/12/23

14/01/20

15/01/21

15/01/24

El Servei Català de Trànsit cedeix
temporalment l'ús d'un etilòme i
facilitar el material fungible necessari

Informar de l’existència del servei
d’atenció a la víctima i afectats
d’accidents de trànsit que presta el
Servei Català de Trànsit

Convivència i
Seguretat
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

20/12/19

Gestió

Dos professors/es funcionaris/àries o
interins/es del Departament
d’Educació, assignats/des
específicament al Pla de Transició al
Treball amb la finalitat de dur a terme
l’orientació, la formació bàsica i la
tutoria del joves.

Educació,
Esports i
Joventut
Generalitat de
Catalunya

24/05/19

Econòmiques
(€)

Contractacions de personal que
efectuarà l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social i
la despesa en material, segons els
imports que es detallen seguidament:
Any 2020, 87.548,-€, Any 2021,
87.548,-€, Any 2022, 87.548,-€ i any

Convivència i
Seguretat

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Prestar la cooperació i assistència
activa que l’AMB pogués sol·licitar per
a l’eficaç compliment de les seves
competències.

358.678

2/60

2020000008

2020000007

2020000006

Conveni de col.laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament per regular l'intercanvi
d'informació en el suport al control i/o
depuració dels vehicles que circulin
per una zona de baixes emissions

Conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament del Projecte Èxit,
per als cursos 2019-2020 al
2022-2023

Conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament del Projecte Link,
per als cursos 2019-2020 al
2022-2023

Regular l’intercanvi d’informació entre
l’Ajuntament i l'AMB circumscrivint-se
dit intercanvi en el suport al control i/o
depuració dels vehicles que circulin
per una Zona de Baixes Emissions

Establir els termes de la col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per al desenvolupament del
projecte Èxit, projecte singular, el qual
representa

Establir els termes de la col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per al desenvolupament del
projecte Link.

24/05/19

Convivència i
Seguretat

Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet

27/11/19

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000249

Redactar un PLSV per tal de reduir la
sinistralitat a la xarxa viària urbana de
l’Hospitalet de Llobregat.

Generalitat de
Catalunya

23/10/19

Gestió

Gestió

Educació,
Esports i
Joventut

Ajuntament de
L'Hospitalet
ANNEX 1-Al conveni Marc referit a la
col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament per a la redacció
d'un pla local de Seguretat Viària per
a l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat

Gestió

Facilitar l’accés dels alumnes a les
instal·lacions adients on podran dur a
terme activitats d’aplicació pràctica

Educació,
Esports i
Joventut
Generalitat de
Catalunya

27/11/19

Gestió

Acomplir adequadament amb el
desplegament efectiu del Registre
Metropolità.

Gestió

Gestió

Gestió

15/01/21

15/01/24

27/11/19

31/08/23

sense
pròrroga

27/11/19

31/08/23

sense
pròrroga

17/12/19

12/07/21

sense
pròrroga

Supervisar el desenvolupament global
del projecte i per a això es coordinarà
i col·laborarà amb tots els agents
implicats

facilitar l’accés dels alumnes a les
instal·lacions adients on podran dur a
terme activitats d’aplicació pràctica

Supervisar el desenvolupament global
del projecte i per a això es coordinarà
i col·laborarà amb tots els agents
implicats

Crear grup de seguiment, definir els
objectius, aprovar i dur a terme el pla
d'actuació i dur a terme el seguiment i
l'avaluació del PLSV

Convivència i
Seguretat
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

14/01/20

Dirigir l'elaboració i redacció del PLSV

3/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000242

2019000240

2019000239

2019000238

Conveni EF i Natació (Temporada
'19-20) Viky Llar d'infants

Conveni EF i Natació (temporada
'19-20) Sant Ramon Nonat

Conveni temporada ('19-20) Centre
Esp. P Cases

Conveni EF i Natació (Temporada
'19-20)Escola Sant Ramon

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (CM P. Cases)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

13/09/19

20/09/19

09/09/19

20/09/19

Econòmiques
(€)

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

1.566

Educació,
Esports i
Joventut
Viky Llar
d'Infants, SL

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

1.566

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

8.460

Educació,
Esports i
Joventut
Col.legi Sant
Ramon Nonat

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

8.460

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

2.632,35

Educació,
Esports i
Joventut

Educació,
Esports i
Joventut

Centre
d'Esports
Pubilla Casas

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

2.632,35

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

2.402,4

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

01/09/19

02/08/20

sense
pròrroga

12/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

4/60

2019000238

2019000234

2019000232

2019000231

Conveni EF i Natació (Temporada
'19-20)Escola Sant Ramon

Conveni temporada i competició Fills
de la Flama (Temp '19-20)

Conveni natació Ausias March
(Temporada '19-20)

Conveni Natació Escola Canigó
(Temporada '19-20)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

Serveis esportius (PM Centre)

Serveis esportius (PM Centre)

20/09/19

31/07/19

22/10/19

22/10/19

Educació,
Esports i
Joventut

Col.legi Sant
Ramon Nonat

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

2.402,4

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

Econòmiques
(€)

01/09/19

31/07/20

sense
pròrroga

01/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

01/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

585,6

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

585,6

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

2.354,7

Educació,
Esports i
Joventut
Escola Canigó,
SCCL

sense
pròrroga

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

Educació,
Esports i
Joventut
CP Ausias
March

19/06/20

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

Educació,
Esports i
Joventut
Fills de la
Flama

12/09/19

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

2.354,7

5/60

Academia
Alpes, SL

2019000230

2019000229

2019000228

2019000226

Conveni EF i Natació Academia Alpes
(Temporada '19-20)

Conveni lloguer pista Escola Canigo
(temporada '19-20)

Conveni natació Estel Can Bori
(Temporada '19-20)

Conveni EF i Natació Fund Pere
Mitjans (Temporada '19-20)

Serveis esportius (PM Centre)

Serveis esportius (PM Centre)

Serveis Esportius (PM Centre)

Serveis Esportius (PM Fum
d'Estampa)

22/10/19

08/10/19

06/11/19

09/09/19

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lacio esportiva en els
termes establerts

2.376,9

Educació,
Esports i
Joventut
Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

2.376,9

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

2.145

Educació,
Esports i
Joventut
Escola Canigó,
SCCL

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

2.145

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

3.184,2

Educació,
Esports i
Joventut

Educació,
Esports i
Joventut

L'Estel - Can
Bori Escola
d'educació
especial

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

3.184,2

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

451,5

01/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

12/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

03/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

6/60

2019000226

2019000225

2019000223

2019000222

Conveni EF i Natació Fund Pere
Mitjans (Temporada '19-20)

Conveni EF i Natació Temporada
'19-20

Conveni EF i Natació Termpora '19-20

Conveni temporada '19-20
Montessori

Serveis Esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis Esportius (PM Sanfeliu)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

09/09/19

13/09/19

10/10/19

09/09/19

Educació,
Esports i
Joventut

Fundació
Privada Pere
Mitjans

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

451,5

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

1.305

Educació,
Esports i
Joventut
Escola Infantil
Montserrat, SL

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

1.305

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

718,8

Educació,
Esports i
Joventut
Fundació
Catalana de
l'Esplai - Esplai
Can Serra

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

718,8

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

5.212,35

Educació,
Esports i
Joventut
Escola
Montessori

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

02/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

12/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

5.212,35

7/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000221

2019000220

2019000219

2019000218

Conveni Temporada i competició
'19-20

Conveni EF i Natació (Temporada
'19-20)

Conveni EF i Natació (Temporada
'19-20)

Conveni EF i Natació temporada
'19-20

Serveis esportius (CMF La Florida)

Serveis Esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

25/10/19

09/10/19

17/09/19

14/10/19

Econòmiques
(€)

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

1.352,4

Educació,
Esports i
Joventut
La Florida Club
de Futbol

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

1.352,4

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

522

Educació,
Esports i
Joventut
Escola Infantil
El Primer Pas
(Joana Losada
Poveda)

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

522

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

9.052,8

Educació,
Esports i
Joventut

Educació,
Esports i
Joventut

Col.legi Sant
Ramon Nonat

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lacio esportiva en els
termes establerts

9.052,8

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

1.260,9

04/11/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

8/60

2019000218

2019000217

2019000216

2019000215

Conveni EF i Natació temporada
'19-20

Conveni Natació (Temporada '19-20)

Conveni temporada lliga F7 FC '19-20

Conveni natació amb Ampa Apel·les
Mestres (Temp. '19-20)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

Serveis esportius (PM Gornal)

Serveis esportius (Futbol Club Can
Buxeres)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

14/10/19

31/10/19

26/11/19

14/10/19

Educació,
Esports i
Joventut

Escola
Sanfeliu

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

1.260,9

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

385,2

Educació,
Esports i
Joventut
APA CN Prat
de la Riba de
Esplugues

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

385,2

Cessió de la instal.lació esportiva en
els termes establerts

845,25

Educació,
Esports i
Joventut
Futbol Club
Can Buxeres

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ús de la instal.lació esportiva en els
termes establerts

845,25

Cessió de la instal·lació esportiva en
els termes establerts.

256,8

Educació,
Esports i
Joventut
AMPA IES
Apel·les
Mestres

Econòmiques
(€)

Ús de la instal·lació esportiva en els
termes establerts.

30/09/19

19/06/20

sense
pròrroga

03/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

10/11/19

26/07/20

sense
pròrroga

07/10/19

19/06/20

sense
pròrroga

256,8

9/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000212

2019000211

Aprovació conveni de col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya en
matèria de formació d'adults

Aprovar el conveni especific de
col·laboració amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística

Establir els termes de la col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat en matèria de formació
d’adults, per tal de facilitar la formació
a les persones adultes del municipi

Regular la col·laboració entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet i el
Consorci per a la Normalització
Lingüística, en la implantació del Pla
Intensiu d’impuls del català.

12/03/19

30/10/19

Econòmiques
(€)

Educació,
Esports i
Joventut

Educació,
Esports i
Joventut

Contractació servei controladors
Escoles d'Adults

Despeses de personal docent i de
funcionament que corresponguin a les
activitats de formació d’adults que es
realitzin en els centres de formació
d’adults, incloent el petit manteniment
i els consums d’electricitat, aigua i
telèfon.

Generalitat de
Catalunya

Econòmica
sense import
definit

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Implantació del Pla Intensiu d’impuls
del català.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Implantació del Pla Intensiu d’impuls
del català.

62.000

12/03/19

30/08/21

sense
pròrroga

30/10/19

30/10/23

30/10/23

20/09/19

20/09/23

20/09/23

06/06/19

31/08/23

sense
pròrroga

Consorci per a
la
Normalització
Lingüística

2019000209

Addenda al conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Ll. i Fem Ciutat, societat cooperativa
catalana limitada

Modificar parcialment el Pacte Quart
del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i Fem Ciutat SCCL, de
data 27 de juliol de 2018.

2019000163

Conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, per al Pla
Educatiu d'Entorn, 2019/2023

Establir els termes de col·laboració
per contribuir, a través del PEE, al
foment de la llengua catalana i a la
millora de l'èxit educatiu

17/07/19

Planificació,
Projectes
Estratègics i
Hisenda

Ajuntament de
L'Hospitalet

06/06/19

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Gestió Pla Educatiu d'Entorn

10/60

Gestió

Primera Addenda Pilotatge Pla
Educatiu d'Entorn 0-20

Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Primera Addenda Programa de
orientación y refuerzo para el avance
y apoyo en la educación. Pilotatge
Pla Educatiu d'Entorn 0-20

Generalitat de
Catalunya

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000163

2019000154

Conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, per al Pla
Educatiu d'Entorn, 2019/2023

Conveni de col·laboració entre l'Excm.
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat i la cooperativa d'habitatges
Llar Unió Catalònia, SCCL per a la
promoció d'habitatges protegits al
municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

Establir els termes de col·laboració
per contribuir, a través del PEE, al
foment de la llengua catalana i a la
millora de l'èxit educatiu

Establir les condicions per a la
transmissió a favor de Llar Unió
Catalònia la propietat de la parcel·la
del c. Estronci, 109 per a la
construcció edifici habitatge protegit
en règim de venda.

06/06/19

24/05/19

Benestar i
Drets Socials

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

2019000133

2019000132

Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Educació, i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, per a la millora de la pista
poliesportiva de l'Institut Torras i
Bages

Establir els termes de col·laboració en
matèria d'atencio educativa a la
diversitat de l'alumnat d'educació
secundària obligatòria a través del
projecte "Tastem el món laboral" al
CEE L'Estel Can-Bori

Establir els termes de col·laboració
per realitzar una obra d'adequació de
la pista poliesportiva de l'Institut
Torras i Bages

27/12/18

19/02/19

Gestió

Benestar i
Drets Socials

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

31/08/23

sense
pròrroga

13/06/19

13/06/23

sense
pròrroga

01/09/18

30/06/20

sense
pròrroga

26/02/19

26/02/23

26/02/23

Col·laborar en la formació dels
alumnes i donar suport al CEE L'Estel
Can Bori

Benestar i
Drets Socials

Generalitat de
Catalunya

06/06/19

Gestió Pla Educatiu d'Entorn

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generlalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat, per al
Projecte "Tastem el món laboral"

30.000

Col·laborar en el Projecte "Tastem el
món laboral"

Obra millora pista Institut Torras i
Bages

244.608,01

11/60

2019000132

Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d'Educació, i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, per a la millora de la pista
poliesportiva de l'Institut Torras i
Bages

Establir els termes de col·laboració
per realitzar una obra d'adequació de
la pista poliesportiva de l'Institut
Torras i Bages

19/02/19

Benestar i
Drets Socials

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000130

Conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’Ajuntament de Torrelles
de Llobregat en matèria de formació
de tir

La seva voluntat d’establir un conveni
de col•laboració entre ambdós
Ajuntaments en matèria de formació
de tir, en l’àmbit de l’actualització de
coneixements per part de les
respectives Policies Locals.

05/03/19

Ajuntament de
L'Hospitalet

2019000078

Conveni de col·laboració entre l'AMB i
l'Ajuntament per a la implantació de la
plataforma metropolitana
d'aparcament

31/12/18

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Àrea
Metropolitana
de Barcelona

2019000056

Conveni de col•laboració entre l’AMB i
l’Ajuntament per a la implantació i
gestió de l’abonament e-Bicibox del
servei d’aparcaments segurs de
bicicletes complementari als mitjans
de transport públic metropolità (servei
Bicibox) al municipi

Establir la col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’AMB per a la implantació i
gestió al municipi de l’abonament eBicibox, com a modalitat del servei
Bicibox que permetrà l’ús compartit de
bicicl

31/12/18

Altres

Cessió Institut Torras i Bages

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Econòmiques
(€)

Utilització galeria de tir

posada en funcionament de la
plataforma metropolitana i que anirà
a càrrec de les partides
pressupostàries dels exercicis 2020 i
2021

Altres

proposarà models d'informació i de
comunicació de les utilitats de la
plataforma

Gestió

Assumirà tasques d'administrador i
promotor del servei i d'interlocutor

Altres

26/02/19

26/02/23

26/02/23

25/03/19

25/03/20

25/03/20

01/01/19

31/12/22

sense
pròrroga

01/01/19

31/12/21

31/12/22

Contribuirà a la formació permanent
dels agents i comandaments de la
Policial Local de Torrelles en matèria
de formació en tir.

Seguretat,
Convivència i
Civisme
Ajuntament de
Torrelles

Regular l’accés i les condicions per
les quals l’Ajuntament podrà fer ús de
la Plataforma Metropolitana per
aconseguir un millor exercici de les
competències respectives de l’AMB i
l'Ajuntament en matèria de mobilitat
de vehicles

Gestió

Col·laborar en la instal·lació o
l'adequació dels mòduls
d'estacionament segur, facilitant els
permisos o llicències de caire
municipal.

1.000

59.075

12/60

2019000056

2019000055

2018000338

Conveni de col•laboració entre l’AMB i
l’Ajuntament per a la implantació i
gestió de l’abonament e-Bicibox del
servei d’aparcaments segurs de
bicicletes complementari als mitjans
de transport públic metropolità (servei
Bicibox) al municipi

Establir la col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’AMB per a la implantació i
gestió al municipi de l’abonament eBicibox, com a modalitat del servei
Bicibox que permetrà l’ús compartit de
bicicl

Ajuntament de
L'Hospitalet

31/12/18

Conveni de col•laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament per a la millora de
l’accessibilitat a les parades d’autobús
del municipi amb la instal•lació de
plataformes d’embarcament 2018

La finalitat del present conveni es
millorar l’accessibilitat a les parades
d’autobús del municipi mitjançant la
instal•lació de plataformes d'accés a
l'autobús a determinades parades del
municipi

30/10/18

Conveni de col.laboració entre les
Entitats Mercantils Doskasde, S.A.i
Inmuebles Godó, S.A. i l'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat pel
manteniment de la urbanització i el
elements singulars ubicats a plaça
Europa, 50-52

El manteniment de la urbanització i el
elements singulars ubicats a la
superfície de parcel.la privada no
ocupada per l'edificació destinada a
l'ús públic a la plaça Europa, 50-52
(parcel.la EIO12 Sector 2)

07/11/18

Econòmiques
(€)

Seguretat,
Convivència i
Civisme
Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Aportació econòmica a les despeses
de l'abonament e-Bicibox

95.850

01/01/19

31/12/21

31/12/22

01/01/18

31/12/21

sense
pròrroga

16/11/18

15/11/22

15/11/26

30/10/18

30/10/22

30/10/26

Implantació i gestió, manteniment i
explotació. Disenya la imatge del nou
servei, de la seva pàgina web i la
campanya de comunicació.

Subministrament i instal·lació de
plataformes d'autobusos

45.000

Àrea
Metropolitana
de Barcelona
(Entitat del
Transport)

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000313

Conveni de Col.laboració entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat per a l'Encàrrec de la Gestió
i el Manteniment del Parc de Can
Buxeres

la Gestió i el Manteniment del Parc de
Can Buxeres

24/07/18

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea
Metropolitana
de Barcelona

13/60

2018000284

2018000271

Conveni amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en polítiques i accions
conjuntes sobre els desplaçaments de
persones amb greus dificultats per
utilitzar el transport públic al municipi
de l’Hospitalet de Llobregat en el
període de 2020-2023

Conveni Marc de col·laboració entre
l'administració de la Generalitat de
Catalunya a través del Departament
de Salut, el Catsalut i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat per a la
millora de la salut i el benestar de la
població de L'H

Ajuntament de
L'Hospitalet
Establiment d'un marc de
col·laboració en polítiques i accions
conjuntes sobre els desplaçaments
de persones amb greus dificultats per
utilitzar el transport públic al municipi
de l’Hospitalet de Llobregat

Contribuir a reduir les desigualtats en
salut actuant sobre els determinants
socials de la salut i incorporant la
perspectiva de gènere a totes les
actuacions que se'n derivin, en l'àmbit
de la ciutat de LH i la seva àrea
d'influència.

26/06/18

Seguretat,
Convivència i
Civisme

2018000263

conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat i la Fundació bancària "La
Caixa" per afavorir la interrelació i
cohesió social als barris de Collblanc i
la Torrassa, al districte II del municipi.

2018000194

L'objecte d'aquest conveni és establir
una col•laboració mútua en matèria
de cultura entre l’AJUNTAMENT i
l'EDITORIAL per a la producció i
l’edició del llibre titulat L'Abans: Recull
gràfic de l’Hospitalet de Llobregat
(1960-1990).

31/12/23

31/12/23

06/09/18

31/12/21

31/12/25

03/07/18

31/12/19

31/12/21

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

Ajuntament de
L'Hospitalet

25/09/18

Benestar i
Drets Socials

Generalitat de
Catalunya

03/07/18

20/03/18

Gestió

Benestar i
Drets Socials

Obra Social
"La Caixa

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Editorial Efadós per a l'edició del
llibre "L'Abans: Recull Gràfic de
L'Hospitalet de Llobregat
(1960-1990)"

01/01/20

Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet
Aprovar conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat i la Fundació bancària "La
Caixa" per afavorir la interrelació i
cohesió social als barris de Collblanc i
la Torrassa, al districte II del municipi.

Gestió

Duran a terme accions, una per als
desplaçaments que s’efectuïn amb
vehicles microbusos/autobusos
adaptats, i un altre per als
desplaçaments que s’efectuïn amb
taxis preferentment adaptats.

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Altres

conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Fundació "La Caixa" per afavorir la
interrelació i cohesió social als barris
de Collblanc i la Torrassa, al districte
II del municipi.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Fundació Bancaria "La Caixa" per
afavorir la interrelació i cohesió social
als barris de Collblanc i la Torrassa, al
distrite II del municipi.

hi participarà amb una proposta
d’autors, que redactaran els set
capítols que comprenen l’OBRA, a
més d’un documentalista, que faci la
recerca del material fotogràfic per la
ciutat.

14/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000194

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Editorial Efadós per a l'edició del
llibre "L'Abans: Recull Gràfic de
L'Hospitalet de Llobregat
(1960-1990)"

L'objecte d'aquest conveni és establir
una col•laboració mútua en matèria
de cultura entre l’AJUNTAMENT i
l'EDITORIAL per a la producció i
l’edició del llibre titulat L'Abans: Recull
gràfic de l’Hospitalet de Llobregat
(1960-1990).

20/03/18

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Editorial
Efados

Editorial
Efados

Editorial
Efados

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

L'AJUNTAMENT es compromet a
ajudar en la difusió dels actes i/o
activitats, determinats per mutu acord,
per donar a conèixer l'edició del llibre

l'AJUNTAMENT farà les gestions
adients perquè col•laborin en aquesta
difusió els mitjans de comunicació
locals i altres espais informatius, si
així ho acorden els seus respectius
òrgans competents i sempre que no
suposi un cost econòmic per a
L’AJUNTAMENT gestionarà i cedirà
els drets d’ús i d’explotació de les
reproduccions de documents
exclusivament per a aquesta OBRA i
que siguin de propietat municipal

L’AJUNTAMENT posa a disposició de
l’EDITOR el fons fotogràfic dipositat a
l’Arxiu Municipal perquè pugui
consultar, seleccionar, digitalitzar i
publicar les fotografies i documents
amb l’objectiu d’oferir la màxima
representació fotogràfica en el volum

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

La recerca històrica i documental, la
publicació, la distribució i la venda
anirà a càrrec de l'EDITORIAL.

L’EDITOR es farà càrrec del cost
econòmic dels autors i del
documentalista com a coautors, així
com de l’edició, de la impressió i de la
distribució de l’OBRA.

L’EDITORIAL digitalitzarà les
fotografies a alta resolució. El traspàs
del Fons Fotogràfic no tindrà cost
econòmic per a l’AJUNTAMENT i
l’entrega s’acompanyarà d’una acta o
contracte de cessió.

15/60

Editorial
Efados

Editorial
Efados

2018000194

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Editorial Efadós per a l'edició del
llibre "L'Abans: Recull Gràfic de
L'Hospitalet de Llobregat
(1960-1990)"

L'objecte d'aquest conveni és establir
una col•laboració mútua en matèria
de cultura entre l’AJUNTAMENT i
l'EDITORIAL per a la producció i
l’edició del llibre titulat L'Abans: Recull
gràfic de l’Hospitalet de Llobregat
(1960-1990).

Editorial
Efados

20/03/18

2018000190

Impulsar la formació i la qualificació
professional de nous treballadors i
dels treballadors en actiu. Potenciar la
dinamització gastronómica de la ciutat
i la millora de la qualitat dels
establiments. Promoure la inserció
laboral i la ocupació de qualita

Editorial
Efados

19/07/18

Altres

Altres

Benestar i
Drets Socials

Editorial
Efados

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Asociación Gremio de Hosteleria y
Alimentación de Hospitalet de
llobregat y Comarca

Altres

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

L'EDITORIAL es compromet a
realitzar la producció i l’edició del llibre
titulat L'Abans: Recull gràfic de
l’Hospitalet de Llobregat (1960-1990),
abans de 20 mesos comptadors des
de la signatura del present conveni.
L'EDITORIAL haurà de fer constar en
lloc visible tant en la propaganda, la
documentació pública impresa i en
l'enquadernació del llibre el logotip de
l'Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat amb la llegenda següent:Hi
col•labora: AJUNTAMENT DE

Qualsevol altre ús que l’EDITOR
vulgui fer de les imatges requerirà
d’autorització explícita per part de
l’AJUNTAMENT.

Altres

Si l’EDITOR recepciona la comanda
de llibres abans de la sortida al
mercat de la primera entrega del
col•leccionable el descompte serà
d’un 42 % sobre el PVP. Aquests
exemplars seran per a ús institucional
o amb destí a tercers, sense finalitats

Altres

Un cop finalitzada la publicació,
l'EDITORIAL es compromet a lliurar a
l'AJUNTAMENT 5 exemplars de
l'OBRA, degudament enquadernats, i
oferir un descompte d’un 30 % sobre
el PVP per l’adquisició de llibres si així
ho desitja

Editorial
Efados

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

19/07/18

19/07/19

19/07/22

Un cop finalitzada la publicació,
l'EDITORIAL es compromet a lliurar a
l'AJUNTAMENT el Fons fotogràfic
L’Abans - L’Hospitalet de Llobregat,
perquè el gestioni.

Recollir demandes de formació

16/60

2018000190

2018000174

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Asociación Gremio de Hosteleria y
Alimentación de Hospitalet de
llobregat y Comarca

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i Banc de
Sabadell

Impulsar la formació i la qualificació
professional de nous treballadors i
dels treballadors en actiu. Potenciar la
dinamització gastronómica de la ciutat
i la millora de la qualitat dels
establiments. Promoure la inserció
laboral i la ocupació de qualita

Facilitar als emprenedors
acompanyats pels serveis de l'Oficina
de Serveis a l'Empresa, l'accés al
finançament dels seus projectes i
activitats empresarials en unes
condicions preferents, mitjançant el
programa BStartup de Banc Sabaell

19/07/18

06/06/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

Asociación
gremio de
hosteleria y
alimentación
de Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació
Banc de
Sabadell

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000172

Aprovar minuta conveni de
col·laboració amb la Fundació "La
Caixa" pel programa Proinfància, any
2018

Conveni de col·laboració entre
'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Fundació "La Caixa", pel
desenvolupament de les linies de
reball conjunt al programa
Caixaproinfaància per l'exercici 2018

29/05/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000143

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat i Ocupació de l'Ajuntament
d'Hospitalet i el Gremi provincial de
Tallers de Reparació d'Automòbils

28/05/18

Gestió

Benestar i
Drets Socials

Fundació La
Caixa

Establir un marc de col·laboració
general per promoure la formació de
nous professionalts de la reparació
d'automòbils, airxí com la formació
contínua dels professionals del sector
i de millora aquest sector a la ciutat.

Gestió

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

Gremi
Provincial de
Tallers de
Reparació
d'Automòbils

Gestió

Altres

Altres

visites dels alumnes a l'entorn
professional, captació i reclutament
del personal tècnic i docent

19/07/18

19/07/19

19/07/22

06/06/18

06/06/19

06/06/20

01/01/18

31/12/18

31/12/21

10/05/18

10/05/22

sense
pròrroga

Acompanyar als emprenedors

Accessibilitat a les condicions
preferents del Banc, als emprenedors

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Fundació "La Caixa" pel
desenvolupament del les linies de
treball conjunt al programa
Caixaproinfancia per l'exercici 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Fundació "La Caixa" pel
desenvolupament de les línies de
treball conjunt al programa
Caixaproinfància per l'exercici 2018.

Recollir demandes de formació
professional i procurar la realització
de les mateixes

Difondre i promoure els entorns
professionals, admissió de pràctiques
dels alumnes participants a les
accions formatives, comunicar
demandes de treball

17/60

2018000127

2018000124

Conveni entre l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, Elysius
Europa SL i Plantain SL per a
l'execució de les obres
d'enjardinament i adequació de l'espai
comprés entre el tanatori l'Hospitalet
Ronda i el límit de les línies
ferroviàries.

Conveni marc de col·laboració amb
"Cirque du Soleil" en matèria de
desenvolupament estratègic i cultural
del municipi de L'Hospitalet

Execució obres enjardinament i
adequació parcel·la núm. 17, titularitat
Ajuntament de l'Hospitalet, inclosa en
el polígon d'actuació del sector de
l'ARE la Remunta.

Que es presenti certes activitats
culturals a l'Hospitalet. L'Ajuntament
preveu el desenvolupament d'entorns
estratègic relacionats amb el foment
de les arts creatives i la promoció de
la ciuta i la integració dels joves en
rics d'exclusió social

27/03/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

22/12/17

Altres

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació
Cirque du
Soleil

Altres

20/04/18

20/04/22

20/04/22

15/01/18

15/01/21

sense
pròrroga

18/05/18

18/05/22

18/05/26

Conveni de col·laboració

conveni de col·laboració

Ajuntament de
Barcelona

2018000123

Conveni de cooperació i col·laboració
Fòrum de les Ciutats amb Consell de
la Formació Professional de
Catalunya

Potenciar la relació i cohesió entre els
municipis integrats en el Fòrum de les
Ciutats amb Consell de la Formació
Professional de Catalunya, i establir el
compromís de treballar
coordinadament i facilitant la
transferència de coneixements i
experiències

Ajuntament de
Girona

27/03/18

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
Granollers

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Potenciar la relació i cohesió entre sl
municipis integrats en el Fòrum,
establint el compromís de treballar
coordinadament

18/60

Ajuntament de
Lleida

Ajuntament del
Prat de
Llobregat

Ajuntament de
Mataró

2018000123

Conveni de cooperació i col·laboració
Fòrum de les Ciutats amb Consell de
la Formació Professional de
Catalunya

Potenciar la relació i cohesió entre els
municipis integrats en el Fòrum de les
Ciutats amb Consell de la Formació
Professional de Catalunya, i establir el
compromís de treballar
coordinadament i facilitant la
transferència de coneixements i
experiències

27/03/18

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
Rubi

18/05/18

18/05/22

18/05/26

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de
Tarragona

Ajuntament de
Terrassa

19/60

2018000107

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Llobregat i l'agencia
d'innovació industrial i coneixementinnobaix per recolzar els projectes
innovadors de les empreses del baix
llobregat i L'Hospialet a través de la
xarxa de punts informació innobaix

Ajuntament de
L'Hospitalet
Treballar conjuntament i sumar
esforços per trobar projectes
innovadors entre les empreses del
municipi, de cara a donar-los-hi
recolzament per desenvolupar-los

07/02/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació
Innobaix

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000092

Protocol de col·laboració per a la
promoció vinculada a l'esport i a les
instal·lacions esportives , la recerca i
innovació de productes i la innovació
docent i pedagògica

El disseny i desenvolupament
d'accions, iniciatives i productes
vinculats a la divulgació per a la
utilització de les instal·lacions
esportives municipals.

29/12/17

2018000022

Establir les relacions entre
l’ajuntament de l’Hospitalet com a
administració local i l’Associació
Espectacle Difusió, per a la
realització d’activitats de formació,
assessorament i suport tècnic en
l’àmbit de les arts escèniques.

Associació
Catalana
Clúster de la
Indústria de
l'Esport Català
(INDESCAT)

29/12/17

Altres

Altres

entitat col·laboradora

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

Altres

Altres

07/02/18

07/02/22

07/02/22

01/02/18

31/01/22

31/01/22

29/12/17

29/12/20

sense
pròrroga

empresa col·laboradora

Acords generals de caràcter
programàtic de cara a establir nous
projectes relacionats amb l'esport.

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i
l’Associació Espectacle difusió, per la
realització d’activitats de formació,
assessorament i suport tècnic en
l’àmbit de les arts escèniques.

Altres

Acords generals de caràcter
programàtic de cara a establir nous
projectes relacionats amb l'esport.

Aportar els espais necessaris: aules i
sales d’actes, amb el mínim material
tècnic de so i llums per al
desenvolupament de les activitats de
formació.

Col•laborar en la recerca de l’alumnat
pels cursos de formació a través de
l’Àrea de Promoció econòmica de
l’Ajuntament de l’Hospitalet

Facilitar un espai per la instal•lació del
projecte al Centre Cultural la Bòbila

20/60

2018000022

Conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i
l’Associació Espectacle difusió, per la
realització d’activitats de formació,
assessorament i suport tècnic en
l’àmbit de les arts escèniques.

Establir les relacions entre
l’ajuntament de l’Hospitalet com a
administració local i l’Associació
Espectacle Difusió, per a la
realització d’activitats de formació,
assessorament i suport tècnic en
l’àmbit de les arts escèniques.

29/12/17

Benestar i
Drets Socials

Garantir l’ús de telèfon, fax i dades i
d’un espai per emmagatzemar el
material d’oficina i el material per a la
realització dels cursos.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

Assumir els subministres de telèfon,
dades i fax

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

Assumir la neteja i el manteniment de
local.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

29/12/17

29/12/20

sense
pròrroga

21/11/18

31/12/20

sense
pròrroga

L’Ajuntament cedirà espais del Centre
Cultural la Bòbila, a l’Associació
Espectacle Difusió, per a la gestió
dels cursos organitzats amb la
col•laboració i finançament de entitats
publiques i privades

Associació
Espectacle
Difusió

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000017

Acord de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Taller
de Pubilla Casas.

L’objecte d’aquests acord és el de
facilitar i col•laborar amb TPK per tal
de portar a terme activitats de creació,
formació i difusió i foment de les arts
plàstiques i visuals

21/11/17

Econòmica
sense import
definit

Cada any se signarà una addenda a
aquest acord de col•laboració amb la
finalitat de concretar l’aportació
econòmica anual de l’Ajuntament així
com el programa d’actuacions de
l’any, d’acord amb el règim jurídic de
subvencions.

Econòmica
sense import
definit

La tramitació del pagament de
l’aportació econòmica es farà efectiu
per a cada anualitat d’acord amb les
bases d’execució pressupostària de
cada exercici i així com les bases
específiques vigents que regulen la
convocatòria de concurs públic.

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

21/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000017

Acord de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Taller
de Pubilla Casas.

L’objecte d’aquests acord és el de
facilitar i col•laborar amb TPK per tal
de portar a terme activitats de creació,
formació i difusió i foment de les arts
plàstiques i visuals

21/11/17

Benestar i
Drets Socials

Econòmica
sense import
definit

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Taller Pubilla
Casas

Gestió

Taller Pubilla
Casas

Taller Pubilla
Casas

Taller Pubilla
Casas

L’efectivitat i, per tant el compliment
dels anteriors acords resta en tot
moment condicionada a les
disponibilitats pressupostàries de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.

L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d’acord de col•laboració per
a les activitats incloses en aquest
conveni aporta per aquest any 2017 la
quantitat de 46.800 euros.

L’Ajuntament es compromet a cedir a
l’entitat, un local de característiques
adequades a les seves necessitats
per a oferir les activitats previstes a
aquets acord de col•laboració.

Complir amb objectius fixats en la
clàusula 4.

Gestió

Complir les obligacions contingudes al
l’article 14 de la Llei Estatal 38/2003,
de 17 de novembre “General de
Subvencions” i a les de la llei 10/2010,
de 28 d’abril, de prevención del
blanqueo de capitales i de la
financiación del terrorismo

Gestió

Complir les obligacions recollides a
l’Ordenança General Reguladora de
la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de L’Hospitalet,
publicada en el BOP número 35,
annex II, de data 10 de febrer de
2005.

Gestió

46.800

21/11/18

31/12/20

sense
pròrroga

Determinar els recursos necessaris
per al compliment del objectius fixats.

22/60

Taller Pubilla
Casas

2018000017

Acord de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Taller
de Pubilla Casas.

L’objecte d’aquests acord és el de
facilitar i col•laborar amb TPK per tal
de portar a terme activitats de creació,
formació i difusió i foment de les arts
plàstiques i visuals

21/11/17

Benestar i
Drets Socials

Taller Pubilla
Casas

Taller Pubilla
Casas

2018000016

Acord de col·laboració amb l'entitat
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i
l'atorgament d'una subvenció general
amb la finalitat de subvencionar les
activitats anuals que portarà a terme
en el transcurs de l'any 2017

Estableir les relacions entre
l’Ajuntament i el CEL’H on es
determinen els compromisos que
assumeix cada part en relació amb la
gestió, l’activitat, i la finalitat cultural
de l'entitat i que dimanen de la
subvenció que atorga l'Ajuntament a
l'entitat.

19/04/17

Gestió

Gestió

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

Patrimonials

Donar comptes de l’evolució del
compliment dels objectius marcats a
través dels òrgans i mecanismes de
control que es fixin amb l’Ajuntament
de L’Hospitalet.

Elaborar una memòria que contindrà
els indicadors i el resultat de la
valoració del grau d’assoliment dels
objectius de l’acord de col•laboració
durant l’any implicat.

21/11/18

31/12/20

sense
pròrroga

19/09/17

31/12/20

sense
pròrroga

Supervisar el compliment dels
objectius previstos en el present acord
de col•laboració d’acord amb els
mitjans econòmics i humans al seu
abast.

Cada any se signarà una addenda a
aquest acord de col•laboració amb la
finalitat de concretar l’aportació
econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, així com el programa
d’actuacions de l’any.

És objectiu bàsic de l’Ajuntament de
L’Hospitalet la priorització de la
inversió en activitat per sobre de la
destinada a estructura.

L’efectivitat i, per tant, el compliment
acords del conveni resta en tot
moment condicionada a les
disponibilitats pressupostàries de
l’Ajuntament de l’Hospitalet

L’Ajuntament cedeix a l’entitat, un
local de característiques adequades a
les necessitats per a oferir les
activitats i serveis previstos a l’acord
de col•laboració. Aquesta cessió es
podrà revisar a la signatura de cada
acord

23/60

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Econòmica
sense import
definit

La tramitació del pagament de
l’aportació econòmica de l’Ajuntament
es farà efectiu per a cada anualitat
d’acord amb les bases d’execució
pressupostària de cada exercici.

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Gestió

Complir amb la missió, visió, objectius
i indicadors fixats en la clàusula 3.

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

2018000016

Acord de col·laboració amb l'entitat
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i
l'atorgament d'una subvenció general
amb la finalitat de subvencionar les
activitats anuals que portarà a terme
en el transcurs de l'any 2017

Estableir les relacions entre
l’Ajuntament i el CEL’H on es
determinen els compromisos que
assumeix cada part en relació amb la
gestió, l’activitat, i la finalitat cultural
de l'entitat i que dimanen de la
subvenció que atorga l'Ajuntament a
l'entitat.

19/04/17

Benestar i
Drets Socials

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Gestió

Complir amb les clàusules d’aquest
acord de col•laboració i amb les
addendes que anualment se signaran,
d’acord amb el que determina la
clàusula 5.

Gestió

Complir les obligacions contingudes al
l’article 14 de la Llei Estatal 38/2003,
de 17 de novembre “General de
Subvencions” i a les de la llei 10/2010,
de 28 d’abril, de prevenció del
blanqueo de capitales i de la
financiació del terrorisme.

Gestió

Complir les obligacions recollides a
l’Ordenança General Reguladora de
la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de L’Hospitalet,
publicada en el BOP número 35,
annex II, de data 10 de febrer de
2005, i que va entrar en vigor el dia 11

Gestió

Gestió

19/09/17

31/12/20

sense
pròrroga

Determinar els recursos necessaris
per al compliment del objectius fixats.

Donar comptes de l’evolució del
compliment dels objectius marcats a
través dels òrgans i mecanismes de
control que es fixin amb l’Ajuntament
de L’Hospitalet.

24/60

2018000016

Acord de col·laboració amb l'entitat
Centre d'Estudis de l'Hospitalet i
l'atorgament d'una subvenció general
amb la finalitat de subvencionar les
activitats anuals que portarà a terme
en el transcurs de l'any 2017

Estableir les relacions entre
l’Ajuntament i el CEL’H on es
determinen els compromisos que
assumeix cada part en relació amb la
gestió, l’activitat, i la finalitat cultural
de l'entitat i que dimanen de la
subvenció que atorga l'Ajuntament a
l'entitat.

Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

19/04/17

Gestió

Benestar i
Drets Socials
Centre
d'Estudis de
L'Hospitalet

Gestió

Elaborar una memòria que contindrà
els indicadors i el resultat de la
valoració del grau d’assoliment dels
objectius de l’acord de col•laboració
durant l’any implicat.
19/09/17

31/12/20

sense
pròrroga

29/11/17

29/11/18

29/11/21

07/06/17

07/06/21

07/06/25

Supervisar el compliment dels
objectius previstos en el present acord
de col•laboració d’acord amb els
mitjans econòmics i humans al seu
abast.

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000011

Protocol entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet i Aigües de Barcelona per
afrontar l'emergència en l'àmbit de la
pobresa energètica. Exercici 2017

Protocol entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet i Aigües de Barcelona per
afrontar l'emergència en l'àmbit de la
pobresa energètica. Exercici 2017

19/01/18

Benestar i
Drets Socials
SOCIETAT
GENERAL
D'AIGÜES DE
BARCELONA

Altres

Protocol amb Aigues de Barcelona
per afrontar emergències en l'àmbit de
la pobresa energètica. Ex. 2017

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000006

2018000005

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i l'empresa pública
d'Emergències Mèdiques, SA

Protocol de col·laboració entre el
gremi d'hotels de Barcelona i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat

Establir un procediment operatiu
conjunt relatiu a l'activació,
coordinació i control de la demanda
sanitària a la ciutat de l'Hospitalet

Fomentar i organitzar conjuntament el
creixement hoteler de l'Hospitalet de
Llobregat i la promoció turística
necessària per assegurar l'èxit
empresarial d'aquest nous projectes

06/06/17

Seguretat,
Convivència i
Civisme
SISTEMA
D'EMERGÈNC
IES
MÈDIQUES,
SA

01/12/15

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

15/01/16

sense
pròrroga

25/60

2018000005

Protocol de col·laboració entre el
gremi d'hotels de Barcelona i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat

Fomentar i organitzar conjuntament el
creixement hoteler de l'Hospitalet de
Llobregat i la promoció turística
necessària per assegurar l'èxit
empresarial d'aquest nous projectes

01/12/15

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupa
ment
Econòmic i
Ocupació

Gremi Hotelers
de Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet

2017000197

2017000194

2017000066

Conveni de col·laboració entre
l'administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament
d'Ensenyament i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat per a
desenvolupar diverses construccions i
obres de reforma, ampliació i millora
dels Centre

Conveni marc de col•laboració entre
el Servei Català de Trànsit i
l'Ajuntament en matèria de seguretat
viària

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i el Gremi
Provincial de Transport i Maquinaria
de la Construcció i Obres Públiques
de Barcelona

Establir els termes de col·laboració
per a respondre a la necessitat de
construir noius edificis escolars a la
ciutat, acutar en grans reparacions de
manteniment/rehabilitacions dels
centres denominats Pla d'Urgència

Marc de col·laboració ente el SCT i
l'Ajuntament en el desenvolupament
de determinades accions en matèria
de trànsit i seguretat viària i d'altres
relacionades que es puguin anar
definint o que siguin d'interès de les
parts.

Establir els mecanisme de cooperació
i coordinació per a optimitzar els
procediments de detecció i retirada
dels sacs de runes, enderrocs i altres
residus de la construcció dipositats
temporalment a la via pública.

01/08/17

Benestar i
Drets Socials

04/07/17

Cobertes centres Pla d'urgència i
Escoles Joaquim Ruyra, Bernat
Metge, Busquets i Punset i Milagros
Consarnau, any 2017, 720.000,-€ i
any 2018, 980.000,-€

Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Execució obra nou edifici Escola
Ernest Lluch i Escola Paco Candel,
any 2017, 4.850.591,-€

Gestió

es compromet a comunicar les dades
de accidentalitat de trànsit amb
víctimes

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Manteniment cobertes edificis Pla
d'Urgència

Econòmiques
(€)

Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

26/06/06

Econòmiques
(€)

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

sense
pròrroga

15/01/16

Gestió

450.000

1.700.000

01/08/17

01/08/21

sense
pròrroga

11/07/17

12/07/21

11/07/21

26/06/06

31/12/06

31/12/20

6.550.591

Oferirà assistència tècnica en materia
de seguretat viària i planificar les
directrius de les policies locals en
materia de seguretat viària en l'àmbit
local

26/60

2017000066

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i el Gremi
Provincial de Transport i Maquinaria
de la Construcció i Obres Públiques
de Barcelona

Establir els mecanisme de cooperació
i coordinació per a optimitzar els
procediments de detecció i retirada
dels sacs de runes, enderrocs i altres
residus de la construcció dipositats
temporalment a la via pública.

26/06/06

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Gremi
Provincial de
Transport i
Maquinària de
la Construcció i
Obres
Públiques de
Barcelona

Agència
Catalana de la
Joventut

2017000060

Conveni de col·laboració amb
l'Agencia Catalana de la Joventut en
el marc del Programa de Descomptes
del Carnet Jove a les persones titulars

Oferir a les persones titulars del
Carnet Jove un 25% de descompte en
l'entrada a l'Auditori Barradas i al
Teatre Joventut

18/10/16

Ajuntament de
L'Hospitalet
Protocol de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya en matèria
d'Educació

Establir un marc de relació basat en la
coresponsabilitat i determinar les
bases i les línies de treball conjunt

07/02/17

Econòmica
sense import
definit

Oferir a les persones titulars del
Carnet Jove descomptes en les
entrades a l'Auditori Barradas i el
Teatre Joventut en els termes
establerts.

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

2017000057

Gestió

Incloure els avantatges oferts per
l'Ajuntament de L'Hospitalet en els
suports publicitaris del Carnet Jove.

Gestió

Benestar i
Drets Socials

Generalitat de
Catalunya

Gestió

26/06/06

31/12/06

31/12/20

18/10/16

31/12/17

31/12/20

20/02/17

20/02/21

sense
pròrroga

26/07/10

26/07/15

26/07/20

Establir un marc de relació basat en la
coresponsabilitat i per tant tenen
interés en determinar les bases i les
línies de treball conjunt que caldrà
desenvolupar per part de les dues
administracions

Establir un marc de relació basat en la
coresponsabilitat i per tant tenen
interés en determinar les bases i les
línies de treball conjunt que caldrà
desenvolupar per part de les dues
administracions

Agència de
Residus de
Catalunya

2017000056

Conveni marc de col·laboració entre
l'Àgencia de Residus de Catalunya i
les entitats gestores dels sistemes
integrats de gestió (SIG) de residus
de piles i acumuladors

Establir el marc de col·laboració que
ha de regir el funcionament i l'activitat
dels SIG de piles i acumuladors i la
seva relació amb les entitats locals i la
comunitat autònoma de Catalunya

22/05/12

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Ajuntament de
L'Hospitalet

27/60

Agència de
Residus de
Catalunya

2017000056

Conveni marc de col·laboració entre
l'Àgencia de Residus de Catalunya i
les entitats gestores dels sistemes
integrats de gestió (SIG) de residus
de piles i acumuladors

Establir el marc de col·laboració que
ha de regir el funcionament i l'activitat
dels SIG de piles i acumuladors i la
seva relació amb les entitats locals i la
comunitat autònoma de Catalunya

26/07/10

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

26/07/10

26/07/15

26/07/20

29/10/13

22/07/18

22/07/20

29/10/13

22/07/18

22/07/20

Ajuntament de
L'Hospitalet

Agència de
Residus de
Catalunya

Regular els compromisos de l'Agència
de Residus, dels Ens Locals que
s'adhereixin voluntàriament i
d'Ecoembes, en relació a la gestió de
recollida selectiva d'envasos lleugers i
dels envasos de paper i cartró

2017000034

29/10/13

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Conveni Marc de col·laboració entre
l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC) i la societat Ecoembalajes
España, S.A. (ECOEMBES)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ecoembalajes
España, S.A.
(ECOEMBES)

Regular els compromisos de l'Agència
de Residus, dels Ens Locals que
s'adhereixin voluntàriament i
d'Ecoembes, en relació a la gestió de
recollida selectiva d'envasos lleugers i
dels envasos de paper i cartró

Agència de
Residus de
Catalunya

22/07/13

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Ajuntament de
L'Hospitalet

28/60

2017000034

Conveni Marc de col·laboració entre
l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC) i la societat Ecoembalajes
España, S.A. (ECOEMBES)

Regular els compromisos de l'Agència
de Residus, dels Ens Locals que
s'adhereixin voluntàriament i
d'Ecoembes, en relació a la gestió de
recollida selectiva d'envasos lleugers i
dels envasos de paper i cartró

22/07/13

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ecoembalajes
España, S.A.
(ECOEMBES)

29/10/13

22/07/18

22/07/20

27/05/14

31/12/18

30/06/20

27/05/14

31/12/18

30/06/20

Agència de
Residus de
Catalunya

Regular el funcionament del Sistema
Integrat de Gestió d'envasos i residus
d'envasos i vidre, gestionat per
ECOVIDRIO a Catalunya

15/07/14

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

ECOVIDRIO

2017000032

Conveni de col·laboració entre
l'Agència de Residus de Catalunya i la
Societat Ecovidrio
Agència de
Residus de
Catalunya

Regular el funcionament del Sistema
Integrat de Gestió d'envasos i residus
d'envasos i vidre, gestionat per
ECOVIDRIO a Catalunya

02/04/14

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

ECOVIDRIO

29/60

2017000030

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat
i l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat per tal de coordinar
diverses actuacions a les zones
limítrofes entre els barris Centre de
L'Hospitalet i Almeda de Cornellà

La voluntat de col·laboració per
ambdós ajuntaments implicats per
mantenir i netejar els espais
anomenats "Jardins de la Pau"
ubicats a Cornellà de LLobregat,
limítrof al municipi de L'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de
Cornellà

19/05/06

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

19/05/06

18/05/07

18/05/20

16/05/13

15/05/14

15/05/20

11/03/17

11/03/21

11/03/25

11/03/17

11/03/21

11/03/25

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2017000029

2017000027

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat i la Fundació Privada
ASPROSEAT Empresa i Treball per la
foment i increment del reciclatge,
mitjançant accions educatives

Conveni de Col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA. Per a l'Aprofitament de les Aigües
Subterrànies bombejades des de les
estacions de Torrassa, Can Serra i
Just Oliveras.

Afavorir i incrementar el reciclatge i la
valorització de residus, en concret de
l'oli vegetal d'origen domèstic,
mitjançnat accions d'educació
ambiental

Establir les condicions per a la
distribució i la utilització de l'aigua
infiltrada a les instal.lacions del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
que es conentra als pous de l'estació
de Torrassa, Can Serra i Just
Oliveras.

Establir les condicions per a la
distribució i la utilització de l'aigua
infiltrada a les instal.lacions del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
que es conentra als pous de l'estació
de Torrassa, Can Serra i Just
Oliveras.

06/05/13

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Asproseat,
Associació
Promotora de
Serveis
Especials i
Atencions
Teràpeutiques

Ajuntament de
L'Hospitalet

10/03/17

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Ferrocarril
Mertropolità de
Barcelona

20/12/16

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

30/60

2017000027

2017000026

Conveni de Col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA. Per a l'Aprofitament de les Aigües
Subterrànies bombejades des de les
estacions de Torrassa, Can Serra i
Just Oliveras.

Establir les condicions per a la
distribució i la utilització de l'aigua
infiltrada a les instal.lacions del
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
que es conentra als pous de l'estació
de Torrassa, Can Serra i Just
Oliveras.

Acord d'acceptació de la modificació
de les condicions específiques de
prestació del servei ER-IdCAT i
d'encàrrec de tractament de dades de
caràcter personal entre el Consorci
AOC i l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat

Accepta la modificació de les
condicions específiques que regulen
la prestació del servei ER-IdCAT per
part del Consorci AOC, publicades a
la seva seu electrònica i ser
encarregat/subencarregat de
tractament de les dades de caràcter
personal necessàries

20/12/16

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ferrocarril
Mertropolità de
Barcelona

11/03/17

11/03/21

11/03/25

Ajuntament de
L'Hospitalet

15/12/16

AlcaldiaPresidència
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya CAOC

Gestió

17/01/17

sense
pròrroga

21/09/16

sense
pròrroga

Prestació del servei ER-IdCAT

Ajuntament de
Barcelona

2016000158

Conveni de cooperació i col·laboració
Fòrum de les Ciutats amb Consells de
la Formació Professional de
Catalunya

Potenciar la relació i cohesió entre els
municipis integrats en el Forum de
Ciutats amb Consells de la Formació
Professional de Catalunya, establint el
compromís de treballas coordinament
i facilitant la transferència de
coneixements i experiències

Ajuntament de
Granollers

12/07/16

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Potenciar la relació i cohesió entre els
municipis integrats en el Fòrum,
establint el compromís de treballar
coordinadament

Ajuntament de
Lleida

31/60

Ajuntament de
Mataró

2016000158

Conveni de cooperació i col·laboració
Fòrum de les Ciutats amb Consells de
la Formació Professional de
Catalunya

Potenciar la relació i cohesió entre els
municipis integrats en el Forum de
Ciutats amb Consells de la Formació
Professional de Catalunya, establint el
compromís de treballas coordinament
i facilitant la transferència de
coneixements i experiències

Ajuntament de
Rubi

12/07/16

Benestar i
Drets Socials

sense
pròrroga

21/09/16

Ajuntament de
Tarragona

Ajuntament de
Terrassa

Ajuntament de
L'Hospitalet

2016000020

Convenio de colaboración entre el
Organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico y la Federación Española
de Municipios y Provincias para el
intercambio de información y la mútua
colaboración administrativa

Col·laboració Administrativa per a
intercanvi d'informació

25/07/07

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Dirección
General de
Tráfico - DGT

02/07/07

02/10/20

02/10/20

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

32/60

2016000011

2016000010

Conveni entre l'Ajuntament de
l'Hospitalet, la Unió General de
Treballadors de Catalunya (UGT) i la
cooperativa Llar Unió Catalònia,
SCCL, per a la promoció d'habitatges
protegits al municipi de l'Hospitalet de
Ll.

Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona

Regular i establir condicions
d'adjudicació directa, per part
'Ajuntamenti en benefici de la
cooperativa, de la parcel·la per a la
construcció d'un edifici destinat a
habitatge protegit d'acord amb el
conveni marc signat en data
18.4.2005

Fer efectiva la incorporació a la Xarxa
de Museus Locals de l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat en
representació del Museu de
L'Hospitalet amb les seus Casa
Espanya: Espai d'Història,
L'Harmonia: Espai d'Art i Can Riera:
Espai de Memòria

17/11/15

Coordinació i
Planificació
Estratègica

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

20/10/15

Diputació de
Barcelona

2016000005

Col·laborar en la posada en
funcionament i el seguiment d'un
Centre de Suport a la UOC

30/11/05

2015000053

Gestió

Donar suport tècnic, organitzatiu i
econòmic en els termes establerts.

Gestió

Proporcionar l'espai físic per al Centre
de Suport de la UOC en els termes
establerts.

Benestar i
Drets Socials

sense
pròrroga

20/10/15

20/10/16

20/10/20

sense
pròrroga

30/11/05

Universitat
Oberta de
Catalunya

Conveni d'encàrreg de gestió a favor
del Consorci per a la reforma de la
Granvia per a l'alienació, mitjançant
concurs públic de la parcel·la 4b del
projecte de reparcel·lació de l'ARE de
La Remunta, copropietat d'ambdós
ens.

11/12/25

Col·laborar amb la Xarxa de Museus
Locals en els termes establerts.

Benestar i
Drets Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni marc de col·laboració entre
la Universitat Oberta de Catalunya i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat

Gestió

11/12/15

Gestió

Proporcionar el personal, el mobiliari i
els equips en els termes establerts.

Ajuntament de
L'Hospitalet
Comercialització dela parcel·la 4b
propietat en pro indivís amb el
Consorci per a la reforma de la
Granvia.

26/07/16

Coordinació i
Planificació
Estratègica

11/11/15

11/11/00

sense
pròrroga

Consorci per a
la reforma de
la Granvia

33/60

2015000024

2015000020

Sogial

Conveni de col·laboracio per donar
suport i dinamitzar les AMPA amb la
Federació d'Associacions de Mares i
Pares de Catalunya

D'una banda, l'obtenció, per part
l'Ajuntament dels terrenys, propietat
de SOGIAL, destinats a espais lliures
no edificables, ubicats a I. Católica 72
i S. Rafael 2b. D'altra, garantir
l'edificabilitat reconeguda pel
planejament a favor de SOGIAL 99,
SL.

Establir els termes de col·laboració
entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i la
FAPAC per tal de donar suport i
dinamitzar les activitats de les AMPA
de la ciutat

24/02/15

05/03/15

AlcaldiaPresidència

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACI
ONS DE
MARES I
PARES DE
CATALUNYA

2015000017

2015000010

Protocol de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona, per
implementar una eina de col·laboració
pel desenvolupament econòmic de
L'Hospitalet

conveni de col.laboracio entre el
Col.legi Oficial de Treball Social de
Catalunya i l'Ajuntament de l'H, per a
facilitar la incorporacio del personal
professional en treball social de l'Àrea
de Benestar i F. al projecte
d'emergencies i catastrofes del col

Ajuntament de
L'Hospitalet
Creació d'un ens de col·laboració per
al desenvolupament econòmic de
L'HOSPITALET

27/01/15

28/01/14

14.000

Addenda econòmica, 22 de maig de
2015

14.000

Gestió

Implementar a la ciutat el Projecte
Xarxa Clau. Famílies per a l'exit
educatiu

Altres

Definició d'un ens de col·laboració
desenvolupament econòmic de
L'Hospitalet

AlcaldiaPresidència

Benestar i
Famílies

31/12/20

sense
pròrroga

05/03/15

05/03/16

05/03/21

sense
pròrroga

16/03/15

CAMBRA DE
COMERÇ DE
BARCELONA

Establir el marc de col.lab. entre les
parts per a facilitar la incorporacio i la
disponibilitat dels professionals
treballadors/es socials de l'ajuntament
de l'h en l'equip de professionals
integrals al projecte d'interv.
psicosocial en emergencies i cat

Addenda econòmica, 20 de desembre
de 2016

09/04/15

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

Definició d'un ens de col·laboració
desenvolupament econòmic de
L'Hospitalet

facilitar la sortida dels treballadors/es
socials activats pel COTSC en cas
d'emergencia o catastrofe, no
suposant cap tipus de
desemborsament economic a
l'ajuntament, aixi com pactar un
procediment regulador de la

28/01/14

31/12/14

31/12/20

34/60

2015000010

2015000003

conveni de col.laboracio entre el
Col.legi Oficial de Treball Social de
Catalunya i l'Ajuntament de l'H, per a
facilitar la incorporacio del personal
professional en treball social de l'Àrea
de Benestar i F. al projecte
d'emergencies i catastrofes del col

Conveni de col·laboració que
celebren la Fundació Privada de
l'Auditori i l'Orquestra i l'Ajuntament
de L'Hospitalet per adherir-se al
programa APROPA CULTURA

Establir el marc de col.lab. entre les
parts per a facilitar la incorporacio i la
disponibilitat dels professionals
treballadors/es socials de l'ajuntament
de l'h en l'equip de professionals
integrals al projecte d'interv.
psicosocial en emergencies i cat

Adhesió de l'Ajuntament de
L'Hospitalet asl programa APROPA
CULTURA, amb l'objectiu de faciltiar
l'accés als seus espectacles a
persones que pertanyen a grups amb
necessitats socials

28/01/14

19/12/14

Benestar i
Famílies

Col.legi Oficial
de Treball
Social a
Catalunya
(COTSC)

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

2014000062

2014000021

Conveni de col•laboració a signar
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i les
escoles bressol “La Casa de Moli”, i
“La Casa dels Arbres” d’aquesta
ciutat.

ampliar el programa de la concessió
de la targeta rosa par a ciutadans
compresos enre els 60 i els 64 anys

Aportació inicial d'adhesió, 1500,- € +
IVA i quota anual 800,- € + IVA

28/01/14

31/12/14

31/12/20

19/12/14

19/12/17

19/12/20

19/04/07

02/10/20

02/10/20

20/01/14

30/06/14

30/06/20

1.500

Serveis a les
Persones
Fundació
Privada de
l'Auditori i
Orquestra

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni entre la Entitat Metropolitana
del Transport (EMT) i l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat per ampliar el
programa de la targeta rosa
metropolitana per els ciutadans de
60-64 anys.

Quan es produeixi una activiacio del
projecte d'emergencies i catastrofes
per part de la DGPC de la Gene, i el
COTSC consideri necessari activar de
manera voluntaria algun profess. que
treballi a l'àrea de Benestar i F., es
compromet informar per escrit

14/02/07

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Econòmiques
(€)

l'Ajuntament va aportar aquesta
quantitat economica durant l'any 2013

141.904

Àrea
Metropolitana
de Barcelona
(Entitat del
Transport)

L’objecte és la implementació de
l’Agenda 21 Escolar a la realitat de les
escoles bressol “La Casa de Moli” i
“La Casa dels Arbres” d’aquesta
ciutat, a través del compromís de la
comunitat educativa, treballant per la
qualitat ambiental i la sosten.

Ajuntament de
L'Hospitalet

27/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Escola Bressol
"La Casa del
Moli"

35/60

2014000021

Conveni de col•laboració a signar
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i les
escoles bressol “La Casa de Moli”, i
“La Casa dels Arbres” d’aquesta
ciutat.

L’objecte és la implementació de
l’Agenda 21 Escolar a la realitat de les
escoles bressol “La Casa de Moli” i
“La Casa dels Arbres” d’aquesta
ciutat, a través del compromís de la
comunitat educativa, treballant per la
qualitat ambiental i la sosten.

L’objecte d’aquest conveni és
l’assumpció per part de l’AMB de la
gestió i manteniment dels parcs de
Bellvitge i de les Planes del municipi
de l’Hospitalet de Llobregat així com
establir la forma i condicions en què
és dura a terme l’esmentat encàrrec.

2014000020

27/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

20/01/14

30/06/14

30/06/20

18/12/13

18/12/14

18/12/20

18/12/13

18/12/14

18/12/20

27/12/13

27/12/14

27/12/20

Ajuntament de
L'Hospitalet

18/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Conveni de col.laboració entre l'àrea
metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobragat per a l'encàrrec de la gestió
i el manteniment dels parcs de
Bellvitge i de les Planes
L’objecte d’aquest conveni és
l’assumpció per part de l’AMB de la
gestió i manteniment dels parcs de
Bellvitge i de les Planes del municipi
de l’Hospitalet de Llobregat així com
establir la forma i condicions en què
és dura a terme l’esmentat encàrrec.

Escola Bressol
"La Casa dels
Arbres"

Ajuntament de
L'Hospitalet

26/11/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea
Metropolitana
de Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet

2014000019

Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat y Jazztel para el
intercambio de información
cartogràfica digital.

Intercambio de información
cartográfica digital entre el
Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat y Jazztel.

20/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

JAZZTEL

36/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2014000011

2014000001

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat per a la
creació d'una Escola de Música
Municipal

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat per a
l'assumpció de competències
delegades relacionades amb el
procés de preinscripció i admissió
d'infants i les relacionades amb el
Conse

Creació d'una Escola de Música de
titularitat municipal

Assumpció de les competències
delegades relacionades amb el
procés de preinscripció i admissió
d'infants i les relacionades amb el
Consell de Participació de les Llars
d'Infants

04/03/08

25/07/07

Serveis a les
Persones

Generalitat de
Catalunya

Econòmica
sense import
definit

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Acord de col·laboració amb la
Societat de Blues de Barcelona

Generalitat de
Catalunya

Establir les relacions pel que fa al
funcionament del fons Blues de la
Biblioteca Tecla Sala

14/10/13

2013000037

Establir un marc de col.laboració
municipal en matéria de
desenvolupament de les Smartcities.

18/06/13

Gestió

Gestió

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
Barcelona

Gestió

22/01/08

sense
pròrroga

25/07/07

sense
pròrroga

El Departament d'Educació pot
subvencionar al titular del centre
públic que crea, per l'activitat que s'hi
desenvolupa, tenint en compte la seva
matrícula

Assumpció de competències

Delegació de competències

Catalogació de materials, adquisició
de documents i manteniment de la
Secció de Blues de la biblioteca
Central Tecla Sala.

Serveis a les
Persones
Societat de
Blues de
Barcelona

CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET EN MÀTERIA DE
DESENVOLUPAMENT DE LES
"SMARTCITIES"

Creació d'una Escola de Música de
titularitat municipal

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

2013000042

Gestió

14/10/13

14/10/14

14/10/20

sense
definir

18/06/15

18/06/20

Assessorament, col·laboració i cessió
de materials.

37/60

2013000037

CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET EN MÀTERIA DE
DESENVOLUPAMENT DE LES
"SMARTCITIES"

Establir un marc de col.laboració
municipal en matéria de
desenvolupament de les Smartcities.

18/06/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2013000007

Conveni de col.laboracio entre el
Col.legi de treball social de catalunya i
l'Ajuntament de l'H per la contribucio
bianual al premi de treball social
Dolors Arteman

convocatoria bianual d'un premi

26/02/13

Ajuntament de
L'Hospitalet

2012000046

Conveni entre l'ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a l'accés
dels joves de L'Hospitalet al servei
Borsa Jove d'Ofertes de Treball del
Barcelonés

Ajuntament de
L'Hospitalet

27/12/12

Aportació municipal bianual com a
contribució a les despeses originades
en cada edició

Econòmiques
(€)

Altres

Altres

Dotació no inferior a aquesta quantitat
per part del COTSC, per dur a terme
la convocatoria i la difusió entre els
professionals del sector

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Patrimonials

18/06/20

08/03/13

31/12/14

31/12/20

sense
definir

31/12/13

31/12/20

6.000

Dotar a la delegació amb els recursos
materials necessaris per al seu
funcionament (mobiliari, material
informàtic, internet, fax, telèfon, ...),
així com els seus consums.

Es destina l'assignació de la
participació d'aquest Ajuntament en el
marc de la participació municipal en
els ingressos de la Generalitat de
Catalunya pel concepte de foment de
la prestació supramunicipal de serveis
mentre el conveni sigui vigent.

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

18/06/15

3.000

Benestar i
Famílies
Col.legi Oficial
de Treball
Social a
Catalunya
(COTSC)

La col·laboració entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet i el Consell Comarcal del
Barcelonés per facilitat als joves de
L'hospitalet l'accés al món laboral,
oferint-los els mecanismes gestionats
per la Borsa Jove d'Ofertes de Treball
del Barcleonés.

Econòmiques
(€)

sense
definir

Promoció de la web
www.barcelonesjove.net

Cessió, dins els locals municipals de
l'Oficina Jove d'emancipació, de
l'espai adient necessari per ubicar una
delegació de la Borsa Jove d'Ofertes
de Treball del Barcelonés

38/60

2012000046

2012000021

2012000016

Conveni entre l'ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a l'accés
dels joves de L'Hospitalet al servei
Borsa Jove d'Ofertes de Treball del
Barcelonés

Conveni urbanístic entre el
Departament de Territori i
Sostenibilitat, l'Institut Català del Sòl i
l'Ajuntament de l'Hospitalet per a la
concreció de les actuacions en àmbits
d'habitatge protegit al municipi de
l'Hospitalet de Ll.

Convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat y la sociedad mercantil
IKEA Ibérica, SA.

La col·laboració entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet i el Consell Comarcal del
Barcelonés per facilitat als joves de
L'hospitalet l'accés al món laboral,
oferint-los els mecanismes gestionats
per la Borsa Jove d'Ofertes de Treball
del Barcleonés.

Establir la concreció i programació de
les actuacions urbanístiques en
matèria d'habitatge de protecció
oficial, que ha d'efectuar la Generalitat
de Catalunya, mitjançant l'Institut
Català del Sòl en el municipi de
l'Hospitalet.

Ampliació establiment comercial.

27/12/12

25/09/12

24/07/12

Serveis a les
Persones

Consell
Comarcal del
Barcelonès

Altres

Dotació dels recursos humans
necessaris.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

En funció de cada actuació adquisició
o cessió de locals.

AlcaldiaPresidència

Generalitat de
Catalunya

Altres

Construcció d'habitatges en règim de
protecció oficial per part de l'INCASÒL
en diferents actuacions de la ciutat.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Promoció d'una Modificació puntual
de PGM.

AlcaldiaPresidència

IKEA IBERICA
SA

Ajuntament de
L'Hospitalet

2012000010

Formulari de col·laboració amb la
Generallitat de Catalunya en el
Programa Carnet Jove

Promoció i distribució del Ptograma
Carnet Jove

22/06/12

Serveis a les
Persones

Econòmiques
(€)

Gestió

Pagament de la compensació a favor
de l'Ajuntament de la superfície
6.600m2st. per a l'ampliació de
l'establiment comercia a raó de
1.250/m2st.

sense
definir

31/12/13

31/12/20

05/12/12

05/12/30

sense
pròrroga

sense
definir

sense
definir

sense
pròrroga

02/07/12

02/07/13

02/07/20

1.250

Promoció i distribució Programa
Carnet Jove

Generalitat de
Catalunya

39/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2012000006

Conveni de col.laboració relatiu a la
implementació de l’Agenda 21 Local a
la realitat del centre escolar, Col·legi
Tecla Sala

L’objecte d’aquest conveni de
col·laboració és la implementació de
l’Agenda 21 Escolar a la realitat del
centre escolar, Col·legi Tecla Sala.

25/05/12

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

sense
definir

30/06/14

30/06/20

Escola Tecla
Sala

Ajuntament de
L'Hospitalet

2012000002

Integració al sistema públic
d'Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya (SPEEM), prorrogat pel
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

Integració de l'Ajuntament de
L'Hospitalet al SPEEM, en relació al
Teatre Joventut i a l'Auditori Barradas

27/02/12

Gestió

Integrar-se al Sistema Públic
d'Equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya en relació al teatre Joventut
i l'Auditori Barradas.

Serveis a les
Persones

sense
pròrroga

27/03/12

Generalitat de
Catalunya

Acadèmia
Cultura

2011000005

Conveni de col.laboració relatiu a la
implementació de l’Agenda 21 Local a
la realitat del centre escolar,
Academia Cultura.

L’objecte d’aquest conveni de
col·laboració és la implementació de
l’Agenda 21 Local a la realitat del
centre escolar.

15/11/11

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

sense
definir

30/06/14

30/06/20

Ajuntament de
L'Hospitalet

2011000003

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa de la Muntanya

22/03/11

Educació i
Cultura

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Creació llar d'infants de 102 llocs
escolars, denominada "La Casa de la
Muntanya"

01/12/10

sense
pròrroga

40/60

2011000003

2011000002

2011000001

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Conveni entre l'Agència Catalana de
Certificació i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de prestació
de serveis de certificació digital com a
Entitat de Registre idCAT

Protocol de col·laboració entre el
Departament de Cultura i Mijtans de
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet, per a la implementació
del Programa d'Indicadors Culturals
per a l'Entorn Municipal (PICEM)

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa de la Muntanya

Establiment d'un marc de
col·laboració amb CATCert per a la
prestació de serveis de certificació
digital. En concret, emissió,
verificació, distribució, habilitació,
renovació i revocació de certificats
CPIXSA (idCAT) de classe 2

22/03/11

Educació i
Cultura

Generalitat de
Catalunya

22/02/11

Hisenda i
Recursos
Generals
Ajuntament de
L'Hospitalet

22/02/11

2010000010

Generalitat de
Catalunya

Creacio de l'Escola Bressol Municipal
La Casa de les Flors

21/12/10

Gestió

Gestió

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació llar d'infants "La Casa de la
Muntanya"

sense
pròrroga

01/12/10

Agència
Catalana de
Certificació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Participació en el Programa PICEM

Gestió

Gestió

Gestió

01/01/11

01/01/14

01/01/21

sense
definir

23/12/11

23/12/20

Emissió de certificats IdCAT per als
ciutadans i altres accions que es
deriven

Recollir les dades d'activitat cultural
que preveu el programa en els termes
establerts; assistir a les reunions o
sessions formatives; designar un/a
representant municipal; fer un ús
responsable dels codis d'accés al pro.

Desenvolupament i manteniment de
l'aplicació informàtica i el servidor;
organització de sessions formatives;
organització de reunions de
seguiment.

Creació llar d'infants de 94 llocs
escolars, denominada "La Casa de les
Flors"

Educació i
Cultura

10/01/10

Generalitat de
Catalunya

Gestió

sense
pròrroga

Creació llar d'infants "La Casa de les
Flors"

41/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2010000006

Conveni de Cooperació Educativa
entre la Universitat Politècnica de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni on es recullen els pactes i
condicions, de les pràctiques
remunerades dels estudiants, entre la
universitat i l'ajuntament.

13/07/10

Altres

Quan sol·licitem un alumne li
abonarem un ajut mínim de 6 € / h i a
la UPC el 14,70% + IVA sobre el total
de l'ajut.

Hisenda i
Recursos
Generals

13/07/10

13/07/14

13/07/20

sense
definir

31/12/10

31/12/20

Universitat
Politècnica de
Catalunya UPC

Ajuntament de
L'Hospitalet

2010000001

Conveni de col·laboració a l'àmbit de
l'ocupació amb la Fundació Privada
ECOM

Règim de partenariat per participar en
subvencions del SOC (Departament
de Treball) en programes d'orientació
i suport a la inserció laboral de
persones amb discapacitats o
malalties mentals.

26/01/10

Altres

Us dels espais i equipaments de
l'Ajuntament i participació en
subvencions externes.

Promoció
Econòmica i
Ocupació
Fundació
Privada ECOM

Ajuntament de
L'Hospitalet

2009000009

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Púbilca de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa dels Contes

21/12/09

Educació i
Cultura

Generalitat de
Catalunya

2009000008

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa del Parc

21/12/09

Gestió

Creació llar d'infants de 74 llocs
escolars, denominada "La Casa dels
Contes"

Educació i
Cultura

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa dels
Contes"

Gestió

Creació llar d'infants de 122 llocs
escolars, denominada "La Casa del
Parc"

01/09/09

sense
pròrroga

01/09/09

sense
pròrroga

42/60

2009000008

2009000005

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Conveni urbanístic per al
desenvolupament del polígon 1 del
PEMU de l'illa delimitada per l'av.
Carrilet, av. Fabregada, c. Cobalt i av.
Pau Casals

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa del Parc

Execució del Pla de Millora Urbana.

21/12/09

27/10/09

Educació i
Cultura

Generalitat de
Catalunya

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa del
Parc"

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Tramitació i impuls del Pla de millora
urbana.

AlcaldiaPresidència

Ibergalex SA

Ajuntament de
L'Hospitalet

2009000001

2008000008

Conveni amb la Fundació Família i
Benestar Social per promoure la
construcció, establiment i gestió parc
d'habitatges preu concertat i protecció
oficial de règim general per venda i
lloguer incloses dins de l'àmbit
d'actuació del sector Sanfeliu de L'H.

Conveni de col.laboracio per a la
creacio del premi internacional en
educacio social Joaquim Grau Fuster.
Reflexio de la practica educativa

Construcció parc habitatges en
finques municipals àmbit Modificació
PGM sector Sanfeliu, blocs 1, 2, 3, 4,
5 i 6. Ajuntament ven sòl propietat
municipal a la Fundació Família i
Benestar Social per efectuar les
construccions.

atorgament d'un premi

27/01/09

23/12/08

AlcaldiaPresidència

Serveis a les
Persones

Caixa de
Catalunya

Gestió

sense
pròrroga

01/09/09

05/05/09

01/01/99

sense
pròrroga

23/02/09

01/01/30

sense
pròrroga

23/12/08

23/12/09

02/10/20

Obres d'urbanització i edificació

Econòmica
sense import
definit

Facilitar a la Fundació l'adquisició de
sòl de propietat municipal per
promoure la construcció d'habitatge
de protecció oficial, de règim general
per la venda i lloguer, incloses en
l'ambit d'actuació de la MPPGM
sector Sanfeliu de l'Hospitalet.

Altres

Proposar les condicions de
finançament a preu de mercat a la
Fundació Família i Benestar Social
per les promocions d'habitatge de
protecció oficial, de règim general per
la venda i lloguer, incloses en l'ambit
de la MPP sector Sanfeliu de

Fundació
Privada
Família i
Benestar
Social

Econòmica
sense import
definit

Promoure la gestió i construcció parc
d'habitatge de protecció oficial, de
règim general per la venda i lloguer,
incloses en l'ambit d'actuació sector
Sanfeliu de l'Hospitalet.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Aportació per part de l'Area de
Benestar i Famílies 2.000,-€, i per part
de l'Àrea d'Educació 2.000,-€

4.000

43/60

Associació
Grup de
Recerca en
Educacio
Social (GRES)

2008000008

Conveni de col.laboracio per a la
creacio del premi internacional en
educacio social Joaquim Grau Fuster.
Reflexio de la practica educativa

Col.legi
d'Educadores i
Educadors
Socials de
Catalunya
(CEESC)
atorgament d'un premi

23/12/08

Serveis a les
Persones

Diputació de
Barcelona

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

2008000004

Protocol d'adhesió al Programa
Informació i dinamització als centres
de secundària (PIDCES), organitzat
per la Diputació de Barcelona

Descentralització de la informació, els
recursos i dinamització als centres de
secundària.

06/05/08

2008000003

Promoure la mobilitat dels joves, del
municipi de L'Hospitalet, a Europa, en
el marc de la Xarxa Europea Jove del
Barcelonès.

01/04/08

Econòmiques
(€)

Altres

Aportacio per part de Benestar Social
de la Diputació de Barcelona

Aportació per part del Departament
d'Acció Social i Ciutadania i la
Secretaria d'Infància i Adolescencia,
mitjançant DGAIA

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

23/12/09

02/10/20

sense
definir

sense
definir

sense
definir

sense
definir

31/12/13

31/12/20

4.000

3.000

Informar als joves per mitjà de punts
d'informació als centres
d'ensenyament secundària i promoure
la seva participació

Serveis a les
Persones

Diputació de
Barcelona

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a la
promoció de la mobilitat europea dels
joves

Econòmiques
(€)

23/12/08

Suport tècnic i formatiu en temàtiques
d'informació juvenil.

Dotar al Centre de Recursos per a
Joves en Mobilitat Europea de L'H
dels recursos materials necessaris per
al seu funcionament: mobiliari,
material informàtic amb conexxió a
internet, fax, telèfon, impresora, etc i a
fer front als consums d'aquest servei.

44/60

2008000003

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a la
promoció de la mobilitat europea dels
joves

Promoure la mobilitat dels joves, del
municipi de L'Hospitalet, a Europa, en
el marc de la Xarxa Europea Jove del
Barcelonès.

01/04/08

Serveis a les
Persones

Consell
Comarcal del
Barcelonès

Altres

Facilitar els recursos humans de què
disposa per al funcionament del
Centre de Recursos per a Joves en
Mobilitat Europea de L'H.

sense
definir

31/12/13

31/12/20

sense
definir

sense
definir

sense
pròrroga

sense
definir

31/12/13

31/12/20

Ajuntament de
Barcelona

2008000002

Conveni entre el Ministerio de
Vivienda, la Generalitat de Catalunya i
els Ajuntament Barcelona i
l'Hospitalet, per rehabilitació barris
província Barcelona, inclòs el barri
Sants-Badal i els barris Gornal,
Bellvitge, S. Josep, Sta. Eulàlia i
Torrassa.

Ajuntament de
L'Hospitalet

No especificat.

04/03/08

AlcaldiaPresidència

Generalitat de
Catalunya

Ministeri de
Vivenda

2007000011

Conveni entre l'Ajuntament de
Badalona, l'Ajuntament de L'H,
l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs,
l'Ajuntament de Sta. Coloma
Gramanet i el Consell Comarcal del
Bnès. per a la creació de la Xarxa de
Punts joves d'informació per a
l'emancipació del Bnès.

Ajuntament de
L'Hospitalet
La col.laboració entre els esmentats
ajuntaments, per a la creació de la
Xarxa Comarcal de Punts joves
d'informació per a l'emancipació del
Bnès.

13/12/07

Altres

Serveis a les
Persones
Consell
Comarcal del
Barcelonès

Altres

Es compromet a realitzar accions
destinades a la promoció de les
polítiques d'emancipació juvenil i a
participar de forma activa a la xarxa i
les seves coordinacions.

Compromís de coordinació de la
xarxa, edició de materials divulgatius i
programació de tallers i formacions
relacionades amb la emancipació
juvenil.

45/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000009

Conveni per a tramitar i portar a terme
la Modificació puntual de PGM a
l'àmbit discontinu de dues illes, A i B,
situades al centre del nucli urbà de
l'Hospitalet, al barris de Santa Eulàlia i
Sant Josep, respectivament.

Impulsar la Modificació puntual de
PGM abans esmentada.

02/10/07

Gestió

AlcaldiaPresidència
Renta
Corporación
Real Estate On
Sau

Gestió

Tramitar de la MPPGM a l'àmbit
discontinu de dues illes A i B, situades
al centre del nucli urbà de l'Hospitalet,
als barris de Santa Eulàlia i Sant
Josep, respectivament.

Assumir les càrregues en la proposta
de modificació de PGM que són:
cessions per a zones verdes i
equipaments, cessions per vialitat de
nova creació, cessions totals per a
sistemes, compromís d'urbanització
de la totalitat de espais lliures i de

10/05/06

01/01/99

sense
pròrroga

sense
definir

26/07/14

26/07/20

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000008

ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL
ORGANISMO AUTÓNOMO
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO I
LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS PER INTERCANVI
D'INFORMACIÓ I MÚTUA
COL·LABORACIÓ
ADMINISTRATIVA. ACCÈS ALS
REGISTRES DE VEHICLES I
PERSONES DE L'OAPCT

INTERCANVI D'INFORMACIÓ I
MÚTUA COL·LABORACIÓ
ADMINISTRATIVA. ACCÈS ALS
REGISTRES DE VEHICLES I
PERSONES DE L'OAPCT

25/07/07

Governació

Dirección
General de
Tráfico - DGT

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000007

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat per a la
creació de l'Oficina Municipal
d'Escolarització

Establir els termes de col·laboració
entre el Departament d'Educació i
l'Ajuntament de L'Hospitalet per a la
creació i el manteniment de l'Oficina
Municipal d'Escolarització

25/07/07

Gestió

Creació i manteniment Oficina
Municipal d'Escolarització

Educació i
Cultura

25/07/07

Generalitat de
Catalunya

Altres

sense
pròrroga

El Departament d'Educació aportarà
una quantitat que s'establirà per
resolució anual.

46/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000005

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa del Molí

18/04/07

Educació i
Cultura

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000004

Controlar la velocitat del transit dins el
municipi

18/04/07

sense
pròrroga

01/01/07

Generalitat de
Catalunya

ANNEX 3-Al conveni Marc referit a la
col•laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament en matèria
control de velocitat amb aportació
d'aparell cinemòmetre

Gestió

Creació llar d'infants de 122 llocs
escolars, denominada "La Casa del
Molí"

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa del
Molí"

Gestió

Fer un correcte ús de l’equip
cinemòmetre amb trípode i l'adequada
utilització del cinemòmetre

Seguretat,
Convivència i
Civisme
Servei Català
de TrànsitGeneralitat de
Catalunya

Altres

05/09/07

02/10/20

02/10/20

sense
definir

22/10/07

22/10/20

Cedir temporalment l'ús d’un equip
cinemòmetre amb trípode

Ajuntament de
Barcelona

2007000003

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Governació i
Administracions Públiques
(Generalitat de Catalunya), "et al." per
a l'impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes
d'informació de les administracions
catalanes

Establir el marc de col·laboració per
fer efectiva la interoperabilitat
telemàtica entre els sistemes
d'informació de l'Administració de la
Generalitat, i els que en depenen,
amb l'Ajuntament de Barcelona i els
ens locals de Catalunya que
s'adhereixen.

28/03/07

Governació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya CAOC

47/60

2007000003

2006000002

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Governació i
Administracions Públiques
(Generalitat de Catalunya), "et al." per
a l'impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes
d'informació de les administracions
catalanes

Conveni de col·laboració entre el
Consorci Administració Oberta i
Electrònica de Catalunya i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat per a l'expedició telemàtica
de volants del padró municipal
d'habitants

Establir el marc de col·laboració per
fer efectiva la interoperabilitat
telemàtica entre els sistemes
d'informació de l'Administració de la
Generalitat, i els que en depenen,
amb l'Ajuntament de Barcelona i els
ens locals de Catalunya que
s'adhereixen.

Regular la col·laboració de les parts
per a l'expedició telemàtica de volants
del padró municipal d'habitants, per a
què l'Ajuntament pugui oferir els
serveis telemàtics de comunicació del
domicili i de consulta de volants del
padró municipal d'habitants

Consorci
Localret

28/03/07

Governació

2006000001

desenvolupar una pasantia destinada
els alumnes formats de la MGS en els
serveis socials de l'Ajuntament, a fi de
coneixer els programes i projectes
que implementen, així com la seva
articulacio dins del sistema catala del
benestar social.

22/10/07

22/10/20

sense
definir

12/05/14

12/05/20

31/03/06

31/03/10

31/03/20

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

16/03/06

Gestió

Complir amb les especificacions
tècniques i de gestió detallades en el
conveni

Hisenda i
Recursos
Generals
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya CAOC

Ajuntament de
L'Hospitalet

convenio de cooperacion institucional
entre el Ayuntamiento de l'H, la
Universitat de Barcelona y la
Pontificia Universidad Catolica del
Peru

sense
definir

22/02/06

Benestar i
Famílies

Pontificia
Universidad
Católica del
Perú - LA
PUCP

Pontificia
Universidad
Católica del
Perú - LA
PUCP

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Exposar i explicar als alumnes de la
MGS envers els projectes i programes
socials de la ciutat.

La UB participa en la definició de
dates i elaboració del pla de treball de
la pasantia, organitzar sessions i
classes impartides pels seus
professors

LA PUCP aporta 3.500,- € destinats a
la UB per remuneració de sessions
teoriques de classes, organització i
coordinació

3.500

48/60

2006000001

convenio de cooperacion institucional
entre el Ayuntamiento de l'H, la
Universitat de Barcelona y la
Pontificia Universidad Catolica del
Peru

desenvolupar una pasantia destinada
els alumnes formats de la MGS en els
serveis socials de l'Ajuntament, a fi de
coneixer els programes i projectes
que implementen, així com la seva
articulacio dins del sistema catala del
benestar social.

Universitat de
Barcelona - UB

22/02/06

Benestar i
Famílies

Universitat de
Barcelona - UB

Ajuntament de
L'Hospitalet

2005000004

Conveni de col.laboracio entre
l'Ajuntament de l'H, la Universitat de
Barcelona, la Universitat Politecnica
de Catalunya i la Fundacio Viure i
Conviure de Caixa Catalunya

Fundació Viure
i Conviure de
Caixa
Catalunya
Desenvolupament d'un programa
intergeneracional d'habitatges
compartits entre persones grans i
estudiants universitaris.

30/11/05

Universitat
Politècnica de
Catalunya UPC

2005000003

CONVENI AMB LA GERÈNCIA
REGIONAL DEL CADASTRE A
CATALUNYA

25/05/05

Econòmiques
(€)

Altres

Gestió

LA PUCP aporta 3.500,- € destinats a
la UB per remuneració de sessions
teoriques de classes, organització i
coordinació

Coordinació i
Economia

Ajuntament de
L'Hospitalet

31/03/06

31/03/10

31/03/20

29/07/05

30/06/06

30/06/20

sense
definir

31/12/13

31/12/20

3.500

Difusio i captació de les persones
grans susceptibles d'interessar-se a
participar en el Programa oferint
compartir el seu habitatge

La Fundacio Viure i Conviure
gestionarà l'acord i les condicions
economiques dels ajuts inherents
entre el titular de l'habitatge i
l'estudiant. A més de la
infraestructura, aportarà i destinarà
una partida pressupostària.

Benestar i
Famílies
Universitat
Autònoma de
Barcelona UAB

REGULAR ELS DIFERENTS
ASPECTES DE LA GESTIÓ
CADASTRAL COMPETÈNCIA DE
L'ESTAT A TRAVÉS DE LES
GERÈNCIES REGIONALS DEL
CADASTRE. ES REGULA EL RÈGIM
DE DIFERENTS APECTES DE LA
GESTIÓ CADASTRAL

Altres

La UB participa en la definició de
dates i elaboració del pla de treball de
la pasantia, organitzar sessions i
classes impartides pels seus
professors

Altres

s'ocuparà de la difusió i captació dels
joves estudiants susceptibles de
participar en el Programa

Altres

s'ocuparà de la difusió i captació dels
joves estudiants susceptibles de
participar en el Programa

49/60

2005000003

2005000001

CONVENI AMB LA GERÈNCIA
REGIONAL DEL CADASTRE A
CATALUNYA

Conveni de col.laboracio entre
l'Ajuntament de l'H i el departament
de Benestar i Familia de la Generalitat
de Catalunya per la construccio i
posada en funcionament de diferents
serveis i equipaments socials al
municipi de l'Hospitalet de Ll.

REGULAR ELS DIFERENTS
ASPECTES DE LA GESTIÓ
CADASTRAL COMPETÈNCIA DE
L'ESTAT A TRAVÉS DE LES
GERÈNCIES REGIONALS DEL
CADASTRE. ES REGULA EL RÈGIM
DE DIFERENTS APECTES DE LA
GESTIÓ CADASTRAL

establir el marc de col.laboracio entre
el Departament de Benestar i Familia
de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de l'H, per a la
construccio i posada en funcioment
de diversos establiments socials al
municipi

25/05/05

Coordinació i
Economia

Gerència
Regional del
cadastre a
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

27/04/05

Patrimonials

Altres

31/12/13

31/12/20

07/07/05

31/12/05

31/12/20

Efectuar cessió gratuita de domini a la
Generalitat del terreny necessari per a
la construcció dels immobles; es farà
càrrec de l'import de les despeses
derivades de les llicencies d'obres i
activitats, inclos l'impost sobre els
Bens Immobles

Benestar i
Famílies

Generalitat de
Catalunya

sense
definir

La Generalitat construira els
equipaments i posarà en
funcionament els serveis que
impulsara aquest Departament

Ajuntament de
Badalona

2004000007

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, "et al." per
a l'establiment d'iniciatives i projectes
d'innovació en l'àmbit de l'egovernment i dins del marc del
projecte Prelude

Ajuntament de
Barcelona
Establir les condicions i els
procediments de col·laboració entre
les parts signants per al
desenvolupament de projectes i
d'iniciatives en matèria d'egovernment

22/12/04

Recursos
Humans i
Tecnologia

12/11/03

sense
pròrroga

Ajuntament de
Girona

Ajuntament de
Granollers

50/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Informar sobre projectes europeus en
aquest camp en que participin i
intercanviar experiències, bones
pràctiques, etc

Ajuntament de
Lleida

Ajuntament de
Mataró

2004000007

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, "et al." per
a l'establiment d'iniciatives i projectes
d'innovació en l'àmbit de l'egovernment i dins del marc del
projecte Prelude

Establir les condicions i els
procediments de col·laboració entre
les parts signants per al
desenvolupament de projectes i
d'iniciatives en matèria d'egovernment

22/12/04

Recursos
Humans i
Tecnologia

Ajuntament de
Reus

12/11/03

sense
pròrroga

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de
Santa Coloma
de Gramenet

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

51/60

Ajuntament de
Terrassa

Consorci
Localret

Diputació de
Girona

2004000007

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, "et al." per
a l'establiment d'iniciatives i projectes
d'innovació en l'àmbit de l'egovernment i dins del marc del
projecte Prelude

Establir les condicions i els
procediments de col·laboració entre
les parts signants per al
desenvolupament de projectes i
d'iniciatives en matèria d'egovernment

22/12/04

Recursos
Humans i
Tecnologia

Diputació de
Lleida

12/11/03

sense
pròrroga

Diputació de
Tarragona

Generalitat de
Catalunya

Societat
Serveis Públics
i Electrònics
S.A.

52/60

Universitat de
Girona

2004000007

Conveni Marc de col·laboració entre
el Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, "et al." per
a l'establiment d'iniciatives i projectes
d'innovació en l'àmbit de l'egovernment i dins del marc del
projecte Prelude

Establir les condicions i els
procediments de col·laboració entre
les parts signants per al
desenvolupament de projectes i
d'iniciatives en matèria d'egovernment

Universitat
Oberta de
Catalunya

22/12/04

Recursos
Humans i
Tecnologia

sense
pròrroga

12/11/03
Universitat
Politècnica de
Catalunya UPC

Universitat
Pompeu Fabra

Agencia
Tributaria

2004000006

ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA AEAT I
LA FEMP EN MATÈRIA
D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ
TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN
LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB
LES ENTITATS LOCALS

D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ
TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN
LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB
LES ENTITATS LOCALS

01/06/04

Hisenda i
Recursos
Generals

Ajuntament de
L'Hospitalet

sense
definir

31/12/13

31/12/20

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

53/60

Agencia
Tributaria

2004000005

ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA AEAT I
LA FEMP EN MATÈRIA DE
SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER
TRIBUTARI A LES ENTITATS
LOCALS

SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER
TRIBUTARI A LES ENTITATS
LOCALS

01/06/04

Hisenda i
Recursos
Generals

Ajuntament de
L'Hospitalet

sense
definir

31/12/13

31/12/20

sense
definir

31/12/13

31/12/20

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

Agencia
Tributaria

2004000004

ADHESIÓ AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA AEAT I
LA FEMP EN MATÈRIA DE
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE
DECLARACIONS I
COMUNICACIONS DE L'IMPOST
SOBRE LA RENDA DE LES
PERSONES FÍSIQUES EN
REPRESENTACIÓ DE TERCERS

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE
DECLARACIONS I
COMUNICACIONS DE L'IMPOST
SOBRE LA RENDA DE LES
PERSONES FÍSIQUES EN
REPRESENTACIÓ DE TERCERS

01/06/04

Hisenda i
Recursos
Generals

Ajuntament de
L'Hospitalet

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

2004000003

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa dels Arbres

01/06/04

Educació i
Cultura

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Creació llar d'infants de 74 llocs
escolars, denominada "La Casa dels
Arbres"

13/02/04

sense
pròrroga

54/60

2004000003

Conveni entre el Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat de creació
d'una Escola Bressol Pública de
titularitat municipal

Creació de l'Escola Bressol Municipal
La Casa dels Arbres

01/06/04

Educació i
Cultura

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

2004000002

Conveni Marc de Col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
Fundació ESADE (Escola Superior
d'Administració i Direcció d'Empreses)
pel manteniment del perfeccionament
del personal tècnic i/o directiu.

L'Ajuntament de L'Hospitalet
disposarà de 5 places per a la
participació del seu personal tècnic i/o
directiu en el Màster en Direcció
Pública.

02/03/04

Hisenda i
Recursos
Generals

2004000001

La incorporació de l'Ajuntament de
L'Hospitalet en representació de
l'Arxiu Municipal de L'Hospitalet a la
Xarxa d'Arxius Municipals

03/02/04

Ajuntament de
L'Hospitalet

Adhesió a l'extranet de les
Administracions Catalanes EACAT

Utilització per part de l'Ajuntament de
l'Hospitalet de l'extranet de les
Administracions catalanes

14/10/03

Econòmiques
(€)

Cost a l'any 2010. El preu es la tarifa
oficial per a 5 places amb un
descompte sobre preu de mercat del
15%.

sense
pròrroga

13/02/04

43.855

02/03/04

01/03/14

01/03/21

Gestió

03/02/04

03/02/05

03/02/21

Col·laborar amb l’Arxiu Municipal a
Xarxa de Museus Locals en els
termes establerts.

Serveis a les
Persones

Diputació de
Barcelona

2003000003

Creació llar d'infants "La Casa dels
Arbres"

Escola
Superior
d'Administració
i Direcció
d'Empreses
(ESADE)

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona relatiu a la
incorporació de l'Ajuntament de
L'Hospitalet a la Xarxa d'Arxius
Municipals

Gestió

Gestió

Gestió

Recursos
Humans i
Tecnologia

Donar suport tècnic, organitzatiu i
econòmic en els termes establerts.

Creació d'un registre auxiliar telemàtic
per a la recepció i sortida dels
documents que es trametin per
l'EACAT

14/10/03

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

sense
pròrroga

Designació d'usuaris amb atribucions
de signatura del sistema hauran de
disposar de targetes criptogràfiques
emeses per CATCERT

55/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2003000003

Adhesió a l'extranet de les
Administracions Catalanes EACAT

Utilització per part de l'Ajuntament de
l'Hospitalet de l'extranet de les
Administracions catalanes

14/10/03

2003000001

2002000002

Convenio anexo con la Asociación de
Voluntarios de Protección Civil de
l'Hospitalet de Llobregat

Colaboración con las tareas
municipales, que sean propias de la
Asociación de Protección civil

28/02/03

13/12/02

Gestió

Gestió

Proveir el servei d'EACAT

Autoritzar l'ús d'un espai a les
dependències de l'Arxiu en els termes
establerts.

Serveis a les
Persones

Seguretat
ciutadana,
circulació,
transports i
via pública

sense
pròrroga

14/10/03

Ajuntament de
L'Hospitalet
Establir els compromisos entre les
parts relatius a la custòdia dels
protocols notarials del Districte
Notarial de L'Hospitalet

Les publicacions al DOGC es faran
únicament a través de l'EACAT

Recursos
Humans i
Tecnologia
Consorci
Administració
Oberta de
Catalunya CAOC

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hosiptalet i el Notari
arxiver del Districte Notarial de
L'Hospitalet

Gestió

NOTARI
ARXIVER
DISTRICTE
NOTARIAL DE
L'HOSPITALE
T

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

28/02/03

31/12/03

28/08/20

14/01/03

02/10/20

02/10/20

Fer ús de l'espai segons les
condicions establertes.

Local, material, vestuari, vehicles

30.000

Asociación de
Voluntarios de
Protección
Civil de
L'Hospitalet de
llibregat

56/60

2001000004

2001000003

Conveni de col.laboracio entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i el
Departament de Benestar social de la
Generalitat de Catalunya per la
construccio i posta en funcionament
de diferents serveis residencials i de
centre de dia al municipi de
l'Hospitalet.

Conveni Xarxa de Museus

Ajuntament de
L'Hospitalet
la contruccio dels centres i posta en
funcionament dels serveis socials a
la zona Nord i la zona centre-sant
josep-santa eulalia

Fer efectiva l'incorporació de
l'Ajuntament de L'Hospitalet en
representació del Museu d'Història de
L'Hospitalet a la Xarxa de Museus
Locals

21/12/01

13/07/01

Patrimonials

Efectuar cessio gratuita de domini a la
Generalitat del terreny necessari per a
la construccio dels dos immobles on
es prestaran els serveis

Benestar i
Famílies

Generalitat de
Catalunya

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Gestió

31/12/02

31/12/20

24/10/01

24/10/11

24/10/20

sense
definir

sense
definir

sense
definir

La Generalitat impulsara la
construccio i la posta en funcionament
del servei de residencia assistida i
centre de dia per a gent gran

Col·laborar amb la Xarxa de Museus
Locals en els termes establerts.

Serveis a les
Persones

Diputació de
Barcelona

15/03/02

Donar suport tècnic, organitzatiu i
econòmic en els termes establerts.

Ajuntament de
L'Hospitalet

2001000002

CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA
GESTIÓ TRIBUTÀRIA I LA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EXECUTIU DEL
RECÀRREC DEL TRANSPORT

GESTIÓ TRIBUTÀRIA I LA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EXECUTIU DEL
RECÀRREC DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ

04/04/01

Hisenda i
serveis
centralitzats
Àrea
Metropolitana
de Barcelona

2001000001

Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona en relació
amb les Biblioteques de L'Hospitalet

Regular les funcions d'assistència,
prestació de serveis i altres formes de
cooperació que la Diputació de
Barcelona ofereix en relació amb les
Biblioteques de L'Hospitalet

04/04/01

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Gestionar les biblioteques i garantir
que es prestin els serveis bàsics de
lectura pública en els termes
establerts.

14/03/01

sense
pròrroga
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2001000001

Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona en relació
amb les Biblioteques de L'Hospitalet

Regular les funcions d'assistència,
prestació de serveis i altres formes de
cooperació que la Diputació de
Barcelona ofereix en relació amb les
Biblioteques de L'Hospitalet

04/04/01

Serveis a les
Persones

Diputació de
Barcelona

Gestió

Aportar el fons documental, els
equips, el personal i altres formes de
cooperació segons els termes
establerts.

sense
pròrroga

14/03/01

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000008

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat i Cable i Televisió de
Catalunya, S.A., relatiu als drets d'ús
de la cartografia urbana municipal

Col.laboració per al subministrament
en forma de "Dret d'ús" per part de
l'Ajuntament de l'Hospitalet a Cable i
Televisió de Catalunya, S.A. de la
cartografia urbana municipal

01/01/00

Ajuntament

19/11/98

19/11/02

19/11/20

01/06/93

01/06/98

01/06/20

23/03/07

23/03/08

23/03/20

CABLE I
TELEVISIÓ DE
CATALUNYA
SA

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000007

Conveni de Cartografia del
Ayuntamiento de l'Hospitalet Telefonica, relatiu a la producció
cartogràfica de les xarxes de serveis

Col.laboració entre Telefonica de
España l'Ajuntament per a la
producció d'una cartogràfica totalment
automatitzada a escala 1:500 que
contindrà les xarxes de serveis

01/01/00

Ajuntament

TELEFONICA
DE ESPAÑA,
S.A.

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000006

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat i Colt Telecom, relatiu a
l'intercanvi d'informació cartogràfica
digital

Intercanvi d'Informació Cartogràfica
Digital.

01/01/00

Ajuntament

COLT
TELECOM

58/60

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000005

Conveni de col.laboració en matèria
d'informació del planejament
urbanístic entre la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona (MMAMB) i l'Ajuntament

Intercanvi d'informació de
planejament urbanístic

01/01/00

Ajuntament

22/01/07

22/01/11

22/01/21

16/05/95

16/05/00

16/05/20

11/01/95

11/01/00

11/01/21

29/04/94

29/04/99

29/04/20

MANCOMUNI
TAT DE
MUNICIPIS

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000004

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Grup
Enher-Hec, relatiu a la producció
cartogràfica de les xarxes de serveis

Col.laboració entre el Grup Enher-Hec
i l'Ajuntament per a la producció d'una
cartografia totalment automatitzada a
escala 1:500, que contindrà les
xarxes de serveis

01/01/00

Ajuntament

ENHER-HEC

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000003

2000000002

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i Fuerzas
Electricas de Cataluña, S.A., relatiu a
la producció cartogràfica de les
xarxes de serveis

Col.laboració entre FECSA i
l'Ajuntament per a la producció d'una
Cartografia totalment automatitzada a
escala 1:500 de les xarxes de serveis

01/01/00

Conveni de Cartografia entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Societat General d'Aigües de
Barcelona, relatiu a la producció
cartogràfica de les xarxes de serveis

Col.laboració entre AGBAR i
l'ajuntament per a la producció d'una
cartogràfica totalment automatitzada a
escala 1:500 que contindrà les xarxes
de serveis

01/01/00

Ajuntament
FUERZAS
ELECTRICAS
DE
CATALUNYA,
S.A.

Ajuntament

Ajuntament de
L'Hospitalet

59/60

2000000002

Conveni de Cartografia entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Societat General d'Aigües de
Barcelona, relatiu a la producció
cartogràfica de les xarxes de serveis

Col.laboració entre AGBAR i
l'ajuntament per a la producció d'una
cartogràfica totalment automatitzada a
escala 1:500 que contindrà les xarxes
de serveis

01/01/00

Ajuntament

SOCIETAT
GENERAL
D'AIGÜES DE
BARCELONA

29/04/94

29/04/99

29/04/20

28/03/95

28/03/00

28/03/20

01/01/99

01/01/04

01/01/21

sense
definir

sense
definir

sense
definir

Ajuntament de
L'Hospitalet

2000000001

Conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i Gas
Natural, S.A., relatiu a la producció
cartogràfica de les xarxes de serveis

Col.laboració entre Gas Natural S.A. I
l'ajuntament per a la producció d'una
cartogràfica totalment automatitzada a
escala 1:500 que contindrà les xarxes
de serveis

01/01/00

Ajuntament

GAS
NAUTRAL
SDG, S.A.

Ajuntament de
L'Hospitalet

1998000001

Conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament d'Esplugues en relació a
la Biblioteca situada a la Plaça de la
Bòbila

Regular l'àmbit de cooperació entre
els municipis de L'Hositalet i
Esplugues, en relació a la Biblioteca
situada a la Plaça de la Bòbila, espai
on està el limit entre els dos municipis

01/09/98

Econòmiques
(€)

Dotació anual

90.151,82

Serveis a les
Persones

Ajuntament
d'Esplugues

Econòmiques
(€)

Dotació anual

90.151,82

Ajuntament de
L'Hospitalet

1991000001

DELEGACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)

DELEGACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)

21/10/91

Hisenda i
Recursos
Generals
Ministerio de
Economia y
Hacienda

60/60

