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

2018000325

2018000324

2018000323

2018000322

2018000320

Nom conveni

Conveni temporada 18/19 amb
Associació Esportiva Subaquàtica
Neptuno (Oct '18 - Jun '19)

Conveni de col·laboració amb
l'Associació Centre Educatiu Esclat
per a la gestió de la Unitat
d'Escolarització Compartida (UEC)

Conveni temporada amb Escola
Montessori, SL (set '18 - jun '19)

Conveni temporada amb Club de
Futbol Americà Pioners de L'H (Set
'18 - Jun '19)

Conveni temporada amb Club
Esportiu Alheña (ago '18 - jun '19)

Objecte conveni

Serveis esportius (Piscines
Municipals)

Col·laborar per portar a terme
el Projecte educatiu "Unitat
d'Escolarització Compartida"
emmarcat dins dels programes
de Diversificació Curricular per
atendre alumnes de
L'Hospitalet, que estan cursant
la ESO

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

Serveis esportius (CMF
Gornal)

Serveis esportius (Pavelló
Municipal d'Esports de
L'Hospitalet)

Data

21/11/18

13/11/18

09/11/18

19/09/18

17/09/18

Àrea

Data de referència: 29/11/18

Ens participants

Tipus
d'obligació

Descripció obligació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

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

Import

Benestar i Drets
Socials
Associació Esportiva
Subaquatica Neptuno

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

UEC municipal, setembre/
desembre 2018

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

21/06/19

sense
pròrroga

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

17/09/18

21/12/18

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

27/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

Gestió UEC municipal, setembre/
desembre 2018

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

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

4.747,6

4.747,6

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Benestar i Drets
Socials

07/10/18

31.106

Benestar i Drets
Socials
Escola Montessori

Data fi
pròrroga

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

Benestar i Drets
Socials
Associació Centre
Educatiu Esclat

Data inici Data fi

Club Futbol Americà
Pioners de l'Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts
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2018000320

2018000319

2018000318

2018000316

2018000315

2018000314

Conveni temporada amb Club
Esportiu Alheña (ago '18 - jun '19)

Conveni temporada amb Colla
Jove de L'Hospitalet (Set '18 - Jun
'19)

Conveni temporada amb Fund.
Privada Esp. L'Hospitalet Atlètic
(Ago '18 - Jun '19)

Conveni de temporada lliga social
amb C.E.Pubilla Casas (Set '18 Jul '19)

Conveni de col·laboració amb la
Fundació Escolta Josep Carol, per
a la realització de Tallers d'Estudi
Assistit

Conveni de col·laboració amb la
Fundació Bosch i Gimpera, per a la
realització d'accions per a la
cohesió social en els Centres
Educatius

Serveis esportius (Pavelló
Municipal d'Esports de
L'Hospitalet)

Serveis esportius (PM Gornal)

Serveis esportius (CMF Gornal
i CMF Provençana)

Serveis esportius (CMF Pubilla
Casas)

Establir els termes de
col·laboració per a la
realització dels Tallers d'Estudi
Assistit

Enmarcar l'actuació de la
Regidoria d'Educació i de la
Fundació Bosch i Gimpera, a
través del Grup Gredi, en la
participació en un projecte
municipal, l'any 2018

17/09/18

19/09/18

17/09/18

17/09/18

15/11/18

06/11/18

Benestar i Drets
Socials

Club Esportiu Alheña

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Colla Jove de
L'Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Fundació Privada
Esportiva L'Hospitalet
Atlètic

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

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

Benestar i Drets
Socials
Centre d'Esports
Pubilla Casas

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

21/06/19

sense
pròrroga

05/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

23/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

02/09/18

28/07/19

sense
pròrroga

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

01/01/18

31/12/18

sense
pròrroga

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Tallers d'Estudi Assistit, gener/
desembre 2018

2.000

Benestar i Drets
Socials

Benestar i Drets
Socials

27/08/18

Fundació Escolta
Josep Carol

Gestió

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, gener/desembre 2018

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Aportació any 2018, realització
accions per a la cohesió social en
els Centres Educatius

15.700
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2018000314

Conveni de col·laboració amb la
Fundació Bosch i Gimpera, per a la
realització d'accions per a la
cohesió social en els Centres
Educatius

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

2018000312

Conveni de col·laboració amb El
Casalet. Moviment d'Ensenyants
de L'Hospitalet, per a la realització
dels Tallers d'Estudi Assistit, any
2018

Enmarcar l'actuació de la
Regidoria d'Educació i de la
Fundació Bosch i Gimpera, a
través del Grup Gredi, en la
participació en un projecte
municipal, l'any 2018

06/11/18

Benestar i Drets
Socials

Fundació Bosch i
Gimpera

2018000311

01/01/18

31/12/18

sense
pròrroga

30/10/18

30/10/22

30/10/26

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

16/10/18

31/12/18

31/12/18

Ajuntament de
L'Hospitalet
la Gestió i el Manteniment del
Parc de Can Buxeres

24/07/18

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
Establir els termes de
col·laboració per a la
realització dels Tallers d'Estudi
Assistit

14/11/18

L'objecte d'aquest conveni és
el de col·laborar en el
funcionament anual de
Fundació Escolta Josep Carol
per tal de portar a terme el
projecte “Casal d’infants i Jove
Quico Sabaté”.

El Casalet, Moviment
d'Ensenyants de
L'Hospitalet

16/10/18

Econòmiques
(€)

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, setembre/desembre 2018

2.000

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Escolta Josep Carol

Gestió

Realització d'accions per a la
cohesió social en els Centres
Educatius, any 2018

Benestar i Drets
Socials

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

Gestió

Econòmiques
(€)

Altres

Altres

Realització Tallers d'Estudi Assistit

L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 13.118,00
euros.
Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.

13.118

Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment al que s’estableix a
l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener,
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FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

2018000311

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Escolta Josep Carol

L'objecte d'aquest conveni és
el de col·laborar en el
funcionament anual de
Fundació Escolta Josep Carol
per tal de portar a terme el
projecte “Casal d’infants i Jove
Quico Sabaté”.

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL
16/10/18

Altres

Altres

Altres

Altres

Benestar i Drets
Socials
FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

Altres

Altres

Altres

Altres

Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors.
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.

16/10/18

31/12/18

31/12/18

L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
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2018000311

2018000310

2018000309

2018000308

2018000307

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Escolta Josep Carol

Conveni temporada amb Club
Gimnastica Artística L'Hospitalet
(oct '18 - jun '19)

Conveni temporada amb
Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazon de Jesus. Benito Menni
CA en Salud Mental (Set '18 - Jun
'19)

Conveni temporada amb Fills de la
Flama (oct '18 - jun '19)

Conveni temporada amb
Associació Esportiva i Tritletes
Solidaris (Ago '18 - Jun '19)

L'objecte d'aquest conveni és
el de col·laborar en el
funcionament anual de
Fundació Escolta Josep Carol
per tal de portar a terme el
projecte “Casal d’infants i Jove
Quico Sabaté”.

Serveis esportius (PM Gornal)

Serveis esportius (PM Les
Planes)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

Serveis esportius (Piscines
Municipals de L'Hospitalet)

FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

16/10/18

09/11/18

16/10/18

09/11/18

17/10/18

Altres

Benestar i Drets
Socials
FUNDACIÓ ESCOLTA
JOSEP CAROL

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.

Club Gimnàstica
Artística L'Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Hermanas
Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús.
Benito Menni Complejo
Asistencial en Salud
Mental

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Fills de la Flama

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Associació Esportiva i
Triatletes Solidaris

Altres

31/12/18

31/12/18

16/10/18

22/06/19

sense
pròrroga

18/09/18

20/06/19

sense
pròrroga

15/10/18

21/06/19

sense
pròrroga

01/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Benestar i Drets
Socials

16/10/18

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts
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AEMA, SCCL

2018000306

2018000305

Conveni de col·laboració amb
l'entitat AEMA, SCCL, per a la
realització de Tallers d'Estudi
Assistit

Conveni de col·laboració amb
l'entitat DRECERA, SCCL, per a la
realització de Tallers d'Estudi
Assistit

Establir els termes de
col·laboració per a la
realització dels Tallers d'Estudi
Assistit

Col·laborar amb l'entitat
DRECERA, SCCL, per tal de
portar a terme el projecte
"Tallers d'Estudi Assistit"

15/11/18

06/11/18

Benestar i Drets
Socials
Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000302

Conveni temporada amb C.E.
Unisub Hospitalet (oct '18 - dic '19)

Conveni temporada amb A.C.E.
Esclat (nov '18 - mai '19)

Serveis esportius (PM Santa
Eulalia)

Serveis esportius (PM Gornal)

17/10/18

17/10/18

Serveis esportius (CMF Puig
Gairalt)

16/10/18

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, octubre/desembre 2018

7.000

Gestió

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, octubre/desembre 2018

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Club Esportiu Unisub
Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni temporada EF i esbarjo
amb l'Escola Puig Gairalt (oct '18 juny '19)

3.000

Benestar i Drets
Socials

Associació Centre
Educatiu Esclat

2018000301

Tallers d'Estudi Assistit, setembre/
desembre 2018

Benestar i Drets
Socials
DRECERA, SCCL

2018000303

Gestió

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, setembre/desembre 2018

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Escola Puig i Gairalt

Altres

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

06/11/18

31/12/18

sense
pròrroga

25/10/18

20/12/18

sense
pròrroga

27/11/18

14/05/19

sense
pròrroga

12/09/18

23/06/19

sense
pròrroga

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts
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Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000300

2018000299

Conveni temporada lliga f7 amb
U.D.U. Bellvitge (oct '18 - des '18)

Conveni temporada amb Escola
Infantil Montserrat SL (oct '18 - des
'18)

Serveis esportius (CMF
Bellvitge)

Serveis esportius (PM Fun
d'Estampa)

30/10/18

17/10/18

Unión Deportiva
Unificación Bellvitge

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

2018000298

30/10/18

531,3

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Econòmiques
(€)

Econòmiques
(€)

Altres

Benestar i Drets
Socials
ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

Altres

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 46.800,00
euros .

04/10/18

25/07/19

sense
pròrroga

01/10/18

21/12/18

sense
pròrroga

30/10/18

31/12/18

31/12/18

531,3

783

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Cultural Taller Pubilla
Kasas

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Escola Infantil
Montserrat, SL

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de Taller
Pubilla Kasas per tal de portar
a terme el projecte TPK art i
pensament contemporani
2018 .

Econòmiques
(€)

783

46.800

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment al que s’estableix a
l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996, de Proteccio del menor.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència
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ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

2018000298

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Cultural Taller Pubilla
Kasas

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de Taller
Pubilla Kasas per tal de portar
a terme el projecte TPK art i
pensament contemporani
2018 .

30/10/18

Benestar i Drets
Socials

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Comunicar a l’òrgan concebent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern.

30/10/18

31/12/18

31/12/18

Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.
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2018000298

2018000297

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Cultural Taller Pubilla
Kasas

Conveni temporada amb CN
L'Hospitalet (Ago '18 - Jun '19)

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de Taller
Pubilla Kasas per tal de portar
a terme el projecte TPK art i
pensament contemporani
2018 .

Serveis esportius (Piscines
Municipals de L'H)

30/10/18

30/10/18

Benestar i Drets
Socials

ASSOCIACIÓ
CULTURAL TALLER
PUBILLA KASAS

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000295

Conveni temporada amb Fundacio
Privada d'Higiene Mental Oriental
(set '18 - jun '19)

Conveni temporada amb Club
Twirling L'Hospitalet (set '18 - jun
'19)

Serveis esportius (PM Sanfeliu)

Serveis esportius (PM Gornal)

11/10/18

30/10/18

2018000294

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Fundació
privada La Vinya d’acció social
com a entitat de la ciutat.

23/10/18

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Altres

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Fundació Privada
Centre d'Higiene
Mental Orienta

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cessió de la instal3lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Privada la Vinya d'acció
social (Centre Obert i d'esplai
Bocins)

Altres

Benestar i Drets
Socials

Club Twirling
L'Hospitalet

Altres

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Fundació la Vinya
d'Acció Social

Altres

30/10/18

31/12/18

31/12/18

27/08/18

23/06/19

sense
pròrroga

12/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

23/10/18

31/12/18

31/12/18

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Club Natación
Hospitalet

2018000296

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 19.205,00
euros
Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència

19.205

9/85

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

2018000294

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Privada la Vinya d'acció
social (Centre Obert i d'esplai
Bocins)

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Fundació
privada La Vinya d’acció social
com a entitat de la ciutat.

23/10/18

Benestar i Drets
Socials

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment al que s’estableix a
l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors.
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.

23/10/18

31/12/18

31/12/18

Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet
L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.

10/85

Fundació la Vinya
d'Acció Social

2018000294

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Fundació Privada la Vinya d'acció
social (Centre Obert i d'esplai
Bocins)

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Fundació
privada La Vinya d’acció social
com a entitat de la ciutat.

23/10/18

Benestar i Drets
Socials

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Fundació la Vinya
d'Acció Social

Ajuntament de
L'Hospitalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

2018000293

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i Club
d'esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Club
d’Esplai Pubilla Cases Can
Vidalet

30/10/18

Altres

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Altres

Benestar i Drets
Socials
Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Altres

Altres

Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat

23/10/18

31/12/18

31/12/18

30/10/18

31/12/18

31/12/18

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 90.269,00
euros

90.269

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment al que s’estableix a
l’article 13.5 de la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern

11/85

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

2018000293

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i Club
d'esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Club
d’Esplai Pubilla Cases Can
Vidalet

30/10/18

Benestar i Drets
Socials

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet
L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern.

30/10/18

31/12/18

31/12/18

Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat

12/85

2018000293

2018000292

2018000291

2018000290

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i Club
d'esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Conveni de col·laboració amb la
Fundació Catalana de l'Esplai, per
a la realització de Tallers d'Estudi
Assistit

Conveni de col·laboració amb
l'Associació Club d'Esplai Pubilla
Casas, per a la realització de
Tallers d'Estudi Assistit

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de LL i el Consell de
l'Esplai de L'Hospitalet

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i Club
d’Esplai Pubilla Cases Can
Vidalet

Establir els compromisos que
assumeix cada part en relació
amb la realització dels Tallers
d'Estudi Assistit

Establir els compromisos de
les parts en relació amb la
realització dels Tallers d'Estudi
Assistit

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i el Consell
de l’Esplai de L’Hospitalet com
a entitat de la ciutat

30/10/18

02/11/18

02/11/18

Benestar i Drets
Socials

Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Realització Tallers d'Estudi Assistit
setembre/desembre 2018

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Altres

Benestar i Drets
Socials

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

Altres

31/12/18

31/12/18

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

30/10/18

31/12/18

31/12/18

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, setembre/desembre 2018

Tallers d'Estudi Assistit, setembre/
desembre 2018

3.000

Benestar i Drets
Socials
Associació Club
d'Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet

30/10/18

3.000

Benestar i Drets
Socials

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H
30/10/18

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, setembre/desembre 2018

Aporta per l'any 2018 la quantitat
de 18.468,0.-euros

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència

18.468

Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment al que s’estableix a
l’article Protecció jurídica del
menor

13/85

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

2018000290

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de LL i el Consell de
l'Esplai de L'Hospitalet

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i el Consell
de l’Esplai de L’Hospitalet com
a entitat de la ciutat

30/10/18

Altres

Altres

Altres

Altres

Benestar i Drets
Socials
CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

Altres

Altres

Altres

Altres

Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet

30/10/18

31/12/18

31/12/18

Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat

14/85

2018000290

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de LL i el Consell de
l'Esplai de L'Hospitalet

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i el Consell
de l’Esplai de L’Hospitalet com
a entitat de la ciutat

2018000289

Conveni de col·laboració amb
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, per a la realització
d'activitats complementàries
específiques de l'Educació
Secundària Obligatòria adreçades
a l'alumnat amb necessitats
educatives esepcífiques, en
Unitats d'Es

Establir els termes de
col·laboració per a prestar
serveis d'atenció educativa
complementària en UEC, a
l'alumnat d'educació
secundària obligatòria que
presenta problemes de
comportament i conductes
agressives, absentisme i rebuig
escolar.

30/10/18

02/10/18

Benestar i Drets
Socials

CONSELL DE
L'ESPLAI DE L'H

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

2018000285

Conveni d'ús instal·lacions
municipals amb la Fundació
Jesuïtes Educació (setembre '18 juny '19)

Conveni temporada 2018.19 amb
L'Hospitalet Atletisme (setembre
'18 - juliol '19)

Serveis esportius (CMF Feixa
Llarga, PM Bellvitge i CEM
L'Hospitalet)

Generalitat de
Catalunya

Serveis esportius (CEM
L'Hospitalet Nord)

16/10/18

17/10/18

Aportació de 177,65€ per alumne i
mes

Econòmiques
(€)

Altres

Aportació de 600,-€ per alumne i
mes

Fundació Jesuïtes
Educació

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Altres

31/12/18

31/12/18

15/09/18

30/06/19

sense
pròrroga

17/09/18

06/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

31/07/19

sense
pròrroga

20/10/18

15/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

600

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

L'Hospitalet Atletisme

30/10/18

177,65

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000288

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000283

Conveni temporada 2018.19 amb
Consell Esportiu L'H (Octubre '18 Juny '19)

Serveis esportius (tots els
camps de futbol i poliesportius
municipals)

08/10/18

Benestar i Drets
Socials
Consell Esportiu
L'Hospitalet

2018000282

Conveni temporada 2018.19 amb
C.E.E. Collblanc-Torrassa
(Setembre '18 - Juny '19)

Serveis esportius (CMF Gornal
i CMF Puig Garalt)

17/10/18

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

15/85

2018000282

Conveni temporada 2018.19 amb
C.E.E. Collblanc-Torrassa
(Setembre '18 - Juny '19)

Serveis esportius (CMF Gornal
i CMF Puig Garalt)

17/10/18

Benestar i Drets
Socials

Club Esportiu Escola
Collblanc-Torrassa de
L'Hospitalet

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

30/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

31/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

01/10/18

31/12/18

sense
pròrroga

18/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000281

Conveni temporada 2018.19 amb
Assoc. Juvenil Pla de Llobregat
(Agost '18 - Juny '19)

Serveis esportius (PM Gornal)

17/09/18

Benestar i Drets
Socials
Associació Juvenil Pla
de Llobregat

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000280

Conveni temporada 2018.19 amb
Club Twirling Gornal

Serveis esportius (PM Gornal)

19/09/18

Benestar i Drets
Socials
Club Twirling Gornal

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000279

Conveni de col·laboració amb
l'Associació Centre d'Esplai Xixell

Col·laborar per portar a terme
el projecte "Tallers d'Estudi
Assistit"

16/10/18

Benestar i Drets
Socials
ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

2018000278

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de L'Hospitalet de
Llobregat

Col·laborar amb l'entitat
Federación de Asociaciones de
Vecinos de L'Hospitalet de
Llobregat per tal de portar a
terme el projecte "Programa
Anual d'Activitats ". Per donar
resposta als problemes de la
ciutadania.

Ajuntament de
L'Hospitalet
18/09/18

Econòmiques
(€)

AlcaldiaPresidència

Gestió

Econòmiques
(€)

Octubre/desembre 2018

1.000

Desenvolupament del projecte
"Tallers d'Estudi Assistit", octubre/
desembre 2018

En concepte d'acord de
col·laboració per a les activitats
incloses en aquest conveni aporta
per l'any 2018 la quantitat de
10.300 euros, que s'imputaran a la
partida del pressupost municipal
de l'exercici 2018:2118 01 9221
480.02.00

10.300

FED. AA.VV.
L'HOSPITALET

16/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000277

2018000276

Conveni de col·laboració amb
l'Associació Club d'Esplai La
Florida, per a la realització dels
Tallers d'Estudi Assistit

Conveni de col·laboració amb la
Fundació Privada El Llindar, per a
la realització del Projecte
Programa d'Adaptació Curricular
(PAC)

Col·laborar per portar a terme
el projecte "Tallers d'Estudi
Assistit"

Col·laborar per portar a terme
el Projecte "Programa
d'Adaptació Curricular (PAC)"

16/10/18

16/10/18

Econòmiques
(€)

Realització Tallers d'Estudi
Assistit, setembre/desembre, 2018

6.000

Benestar i Drets
Socials
Associació Club
d'Esplai La Florida

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Gestió

31/12/18

sense
pròrroga

01/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

01/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

27/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

01/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

Portar a terme el Programa Tallers
d'Estudi Assistit

Projecte d'Adaptació Curricular
(setembre/desembre 2018)

Benestar i Drets
Socials
Fundació Privada El
Llindar

01/09/18

37.800

Portar a terme el Programa
d'Adaptació Curricular (PAC)

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000275

Conveni temporada 2018/19 amb
C.E.B. Cadira de Rodes CEM
(Setembre'18 - Juny'19)

Serveis esportius (PM Gornal)

17/09/18

Benestar i Drets
Socials
Club Esportiu Bàsquet
Cadira de Rodes

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000274

Conveni temporada 2018/2019
amb CE VOLEIBOL L'H (Agost '18
- Juny'19)

Serveis esportius (PM Les
Planes i PM Gornal)

19/09/18

Benestar i Drets
Socials
Club Esportiu Voleibol
L'Hospitalet Sud

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000272

Conveni temporada 2018/19 amb
TRIATL'H ESPORTIU (Agost '18 Juny '19)

Serveis esportius (Piscines
Municipals de L'H)

26/09/18

Benestar i Drets
Socials
TRIATL'H Club
Esportiu

17/85

2018000271

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

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.

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/09/18

Benestar i Drets
Socials

06/09/18

31/12/21

31/12/25

15/09/18

15/06/19

sense
pròrroga

20/08/18

31/07/19

sense
pròrroga

23/07/18

21/06/19

sense
pròrroga

01/10/18

21/12/18

sense
pròrroga

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000270

Conveni Temporada 18/19 amb
ASPROSEAT Assoc. Promotora
de Serveis Especials

Serveis Esportius a les
instal·lacions esportives mpals.
(PM Santa Eulàlia)

21/09/18

Benestar i Drets
Socials
Asproseat, Associació
Promotora de Serveis
Especials i Atencions
Teràpeutiques

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000269

Conveni Pretemporada i
Temporada 2018-2019 amb Club
Gimnàstica Artística

Serveis esportius a les
instal·lacions esportives mpals.
(PM Gornal)

08/10/18

Benestar i Drets
Socials
Club Gimnàstica
Artística L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000267

Conveni de temporada amb la
UDU Bellvitge (Juliol-Juny)

Serveis esportius (CMF Feixa
Llarga)

08/10/18

Benestar i Drets
Socials
Unión Deportiva
Unificación Bellvitge

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000266

Conveni EF i Natació amb Col·legi
Sant Ramon Nonat (OcubreDesembre)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

21/09/18

Benestar i Drets
Socials
Col.legi Sant Ramon
Nonat

18/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000265

Conveni EF i Natació amb Col·legi
Sant Ramon Nonat (OctubreDesembre)

Serveis esportius (PM Fum
d'Estampa)

21/09/18

Benestar i Drets
Socials

17/09/18

21/12/18

sense
pròrroga

20/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

03/07/18

31/12/19

31/12/21

31/07/18

31/12/18

31/12/18

Col.legi Sant Ramon
Nonat

2018000264

2018000263

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hosptialet i
"Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Pubilla Cases de
l'Hospitalet de Llobl", any 2018

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.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hosptialet i
"Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Pubilla Cases
de l'Hospitalet de Llobl", any
2018, per tal de promoure
l'envelliment actiu i la
participació de les persones
grans a la ciutat.

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.

Ajuntament de
L'Hospitalet
20/09/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000262

Unificació i posada en comú
dels recursos econòmics ,
recursos humans i recursos
tècnics per part de les dues
entitats per assolir l'objectiu de
la participació dels alumnes del
Institut del Teatre

Obra Social "La Caixa

31/07/18

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni de col.laboració entre
l'Institut del Teatre i l'Ajuntament
de L'Hospitalet de Llobregat per a
la participació en la gala inagural
de "Dansa.Quinzena
Metropolitana".

Conveni col·laboració

Benestar i Drets
Socials
JUBILADOS Y PENS.
PUBILLA CASAS

03/07/18

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Altres

Altres

Altres

4.220

Conveni col·laboració

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.
Fer constar a l’Institut del Teatre
com a entitat col•laboradora en tot
el material de promoció i difusió i
incloure el seu logotip
Fer difusió de la representació de
les coreografies, incloent el logotip
d’IT Dansa, Institut del Teatre,
Organisme Autònom de la
Diputació de Barcelona.
Fer-se càrrec d’una assegurança
per cobrir els riscos que es puguin
produir durant la representació
dels espectacles, imputables a
negligències o responsabilitats
directes

19/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000262

Conveni de col.laboració entre
l'Institut del Teatre i l'Ajuntament
de L'Hospitalet de Llobregat per a
la participació en la gala inagural
de "Dansa.Quinzena
Metropolitana".

Unificació i posada en comú
dels recursos econòmics ,
recursos humans i recursos
tècnics per part de les dues
entitats per assolir l'objectiu de
la participació dels alumnes del
Institut del Teatre

Institut del Teatre

31/07/18

Altres

Posar a disposició l’equipament
tècnic escènic, d’il•luminació, de so
i de personal tècnic.

Altres

Prendre les mesures necessàries
perquè l’activitat no comporti un
risc per a tercers.

Econòmiques
(€)

Altres

Benestar i Drets
Socials

Institut del Teatre

Institut del Teatre

Institut del Teatre

Institut del Teatre

Altres

Assumir fins a un màxim de
5.205,00€ en concepte de totes les
despeses que li comporta la
participació dels alumnes en la
Gala (despeses de
representacions, d’assajos, de
locomoció dels ballarins i d’altres
despeses que es puguin generar)
Avançar fins a un màxim de
5.205,00€ en concepte de totes les
despeses que li comporta la
participació dels alumnes en la
Gala (despeses de
representacions, d’assajos, de
locomoció dels ballarins i d’altres
despeses que es puguin generar

5.205

31/07/18

31/12/18

31/12/18

Comunicar els noms dels alumnes
del Conservatori Superior de
Dansa (CSD), de l’Escola
d’Ensenyament Secundari i
Artístic/Conservatori Professional
de Dansa (EESA/CPD) i de la jove
companyia IT DANSA que
participen en l’esdeveniment

Altres

Estar en possessió dels drets de
representacions de les
coreografies i musiques

Altres

Respectar les indicacions i horaris
pactats en la programació de les
representacions.

Altres

Seleccionar als alumnes que
participaran en l’esdeveniment.

20/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000261

2018000260

Conveni de temporada amb CE
Joventut L'H

Conveni de temporada 18/19 amb
FC Can Buxeres

Serveis esportius (PM Les
Planes i PM Gornal)

Serveis esportius (CMF Can
Buxeres)

21/09/18

21/09/18

Benestar i Drets
Socials
Club Esportiu Joventut
L'Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Futbol Club Can
Buxeres

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000259

2018000258

Conveni de temporada i competició
amb U.D. Gornal

Conveni de temporada amb el
Club Esportiu Joventut Can-Pi

Serveis esportius (CMF
Gornal)

Serveis esportius (CMF
Gornal)

19/09/18

21/09/18

Serveis esportius en
instal·lacions esportives (CMF
Gornal)

19/09/18

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Unión Deportiva
Polígono Gornal

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Unión Deportiva
Polígono Gornal

Altres

20/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

16/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

08/09/18

27/07/19

sense
pròrroga

14/08/18

15/06/19

sense
pròrroga

13/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

1.545,6

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni de temporada 18/19 amb
la U.D. Gornal

Altres

Benestar i Drets
Socials

Club Esportiu Joventut
Can-Pi

2018000257

Patrimonials

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

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

21/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

2018000255

Conveni entre l'ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Fundició catalana de l'esplai

Col•laborar en el funcionament
anual de la Fundació Catalana
de l’Esplai per tal de portar a
terme el projecte
“Funcionament ordinari del
Centre d’Esplai Bellvitge any
2018”.

25/09/18

Benestar i Drets
Socials

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Econòmiques
(€)

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

En concepte d'acord de
col.laboració per a les activitats
incloses en aquest conveni aporat
per l'any 2018 la quantitat de
77.838,00 €.

77.838

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment Llei Orgànica de
Protecció jurídica del menor.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència.

25/09/18

31/12/18

31/12/18

Comunicar a l’òrgan concebent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors.
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.

22/85

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

2018000255

Conveni entre l'ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Fundició catalana de l'esplai

Col•laborar en el funcionament
anual de la Fundació Catalana
de l’Esplai per tal de portar a
terme el projecte
“Funcionament ordinari del
Centre d’Esplai Bellvitge any
2018”.

25/09/18

Benestar i Drets
Socials

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Fundacio Catalana de
l'Esplai

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000253

2018000252

Aprovar conveni col·laboració amb
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Can Serra, any
2018

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i El
Consell Comarcal del Barcelonés

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Can Serra,
any 2018

Aquest conveni estableix les
relacions de col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, a través del Servei
de Cultura, i el Consell
Comarcal del Barcelonès en
matèria d’informació i

20/09/18

Altres

Altres

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
ASS. DE JUBILATS I
PENS. DE CAN
SERRA

18/07/18

Altres

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Econòmiques
(€)

L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.

25/09/18

31/12/18

31/12/18

20/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

24/07/18

31/12/18

31/12/18

Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Can Serra, any
2018

4.220

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de Can Serra, any
2018.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d’acord de col•laboració
per les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l’any
2018 la quantitat de dos mil vuitcents euros (2.800,00€).

2.800

23/85

Consell Comarcal del
Barcelonès

Consell Comarcal del
Barcelonès

2018000252

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i El
Consell Comarcal del Barcelonés

Aquest conveni estableix les
relacions de col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, a través del Servei
de Cultura, i el Consell
Comarcal del Barcelonès en
matèria d’informació i
seguiment de les activitats
d’educació en el lleure.

18/07/18

Consell Comarcal del
Barcelonès

Consell Comarcal del
Barcelonès

2018000251

2018000250

Aprovar conveni de col·laboració
amb l'Associació de jubilats i
pensionistes del Casal Ermita de
l'Hospitalet, any 2018

Aprovar conveni de col·laboració
amb "Asociación de jubilados y
pensionistas del Polígono Gornal
de l'Hospitalet", any2018

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
"Asociación de jubilador y
pensionistas del Polígono
Gornal de Hospitalet de
Llobregat, any 2018 per tal de

Ajuntament de
L'Hospitalet
10/09/18

Altres

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
JUBILADOS Y PENS.
CASAL ERMITA

10/09/18

Altres

Benestar i Drets
Socials

Consell Comarcal del
Barcelonès

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes del Casal Ermita
de l'Hospitalet, any 2018 per tal
de promoure l'envelliment actiu
i la participació de les persones
grans a la ciutat.

Altres

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Econòmiques
(€)

Elaboració d’un informe , on quedi
reflectida tota la informació
recollida en les visites a les
entitats, així com d’altres
consideracions que es creguin
oportunes. L’informe es lliurarà al
responsable que designi el Servei
de Cultura municipal.
El Consell Comarcal durant les
visites, demanarà als
organitzadors de l’activitat les
dades necessàries per omplir el
formulari i recollirà i revisarà la
següent documentació: Fulls
d’inscripció,Llistats d’inscrits per
cada dia de la setmana i Titulac

Es portaran a terme totes les
reunions que siguin necessàries,
per tal de resoldre i treballar
conjuntament tot allò que pugui
anar sorgint.

24/07/18

31/12/18

31/12/18

10/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

10/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

Es preveu que els tècnics
comarcals duguin a terme visites
de comprovació i inspecció de les
activitats desenvolupades per les
entitats de lleure de la ciutat amb
l’objectiu de verificar el contingut
efectiu de les mateixes.

Realització de visites dos cops a
l’any a les entitats.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes del Casal Ermita, any
2018

4.220

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de Jubillats i
Pensionistes del Casal Ermita, any
2018.
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
"Asociación de jubilados y
pensionistas del polígono Gornal
de Hospitalet", any 2018

4.220

24/85

2018000250

Aprovar conveni de col·laboració
amb "Asociación de jubilados y
pensionistas del Polígono Gornal
de l'Hospitalet", any2018

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
"Asociación de jubilador y
pensionistas del Polígono
Gornal de Hospitalet de
Llobregat, any 2018 per tal de

10/09/18

Benestar i Drets
Socials

AS. CASAL DE LA
GENT GRAN DEL
GORNAL

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000249

2018000248

Aprovar conveni col·laboració amb
"Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Sant Feliu de
Hospitalet de Llobregat", any 2018

Aprovar conveni col·laboració amb
l'associació casal Gent Gran la
Torrassa, any 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Asociación de jubilados y
pensionistas de Sant Feliu de
Hospitalet, any 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'associació casal Gent Gran la
Torrassa, any 2018.

10/09/18

26/07/18

JUBILADOS Y PENS.
SANFELIU

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

2018000247

26/07/18

2018000246

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
"asoc. de personas mayores de
Santa Eulalia", de l'any 2018.

ASS. DE JUBILATS I
PENSIONISTES
PROVENÇANA

26/07/18

Gestió

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Aprovar conveni col·laboració amb
"Asociación de personas mayores
de Santa Eulàlia", any 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Asoc. de jubilados y
pensioonistas de Sant Feliu de
l'Hospitalet, any 2018
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Asoc. de jubilados y pensionistas
de Sant Feliu de l'Hospitalet, any
2018.

Conveni col·laboració, any 2018

Gestió

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
AS. PERSONAS
MAYORES DE STA.
EULALIA

Gestió

10/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

10/09/18

31/12/18

sense
pròrroga

26/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

26/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

26/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

4.220

4.220

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Aprovar conveni col·laboració amb
"Associació de jubilats i
pensionistes Provençana", any
2018

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials

CASAL GENT GRAN
DE LA TORRASSA

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'associació de jubilats i
pensionistes Provençana, any
2018.

Gestió

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
"Asociación de jubilados y
pensionistas del polígono Gornal
de Hospitalet", any 2018

Conveni col·laboració, any 2018

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'associació de jubilats i
pensionistes Provençana, any
2018.

4.220

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'associació de jubilats i
pensionistes Provençana, any
2018
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
"asociación de personas mayores
de Santa Eulalia", per l'any 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
"asociación de personas mayores
de Santa Eulalia", per l'any 2018.

4.220

25/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000245

Aprovar conveni de col·laboració
amb l'"Associació de jubilats i
pensionistes de Ca n'Arús de
l'Hospitalet", any 2018.

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Associació de jubilats i
pensionistes de Ca n'Arús de
l'Hospitalet, any 2018.

24/07/18

Benestar i Drets
Socials
associació de la gent
gran de Ca n'Arús

2018000244

2018000240

2018000239

2018000238

Aprovar conveni de col·laboració
amb "Asociación de jublados y
pensionistas del barrio de San
Jpsé de hospitalet de Llobregat",
per l'any 2018

Conveni Temporada 18/19 amb
Centro Deportes de Hospitalet

Conveni Temproada 18/19 amb
Atlètico Centro Hospitalense

Conveni Temporada 18/19 amb
Associació Esportiva i Cultural
Collblanc-La Torrassa

Conveni de col·laboració entre
l'ÇAjuntament de l'Hospitalet i
"Asociación de jublados y
pensionistas del barrio de San
Jpsé de hospitalet de
Llobregat", per l'any 2018.

Serveis Esportius (Estadi Mpal
d'Esports)

Serveis Esportius (CMF
L'Hospitalet Centre)

Serveis Esportius (PM Fum
d'Estampa)

Ajuntament de
L'Hospitalet
26/07/18

20/08/18

20/08/18

20/08/18

Econòmiques
(€)

Gestió

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
JUBILADOS Y
PENSIONISTAS SANT
JOSEP

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'associació de jubilats i
pensionistes de Ca n'Arús, de
l'Hospitalet, any 2018.
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
'Associació de jubilats i
pensionistes de Ca n'Arús, de
l'Hospitalet, any 2018.
Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
asociación jubilados y pensionistas
Sant Josep

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
asociación jubilados y pensionistas
Sant Josep

Centro de Deportes de
Hospitalet

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Atlético Centro
Hospitalense

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Altres

24/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

26/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

26/07/18

21/06/19

sense
pròrroga

16/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

27/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

4.220

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Associació Esportiva i
Cultural Collblanc-La
Torrassa

4.220

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

26/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000237

2018000236

Conveni d'ús Temporada 18/19
amb Associació Esportiva Centre
Sanfeliu

Conveni d'ús Temporada 18/19
amb Associació Bàsquet Gornal

Serveis Esportius (PM Sanfeliu
i Pista Joanot Martorell)

Conveni Serveis (PM Gornal)

20/08/18

20/08/18

Benestar i Drets
Socials
Associació Esportiva
Centre Sanfeliu

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Associació Bàsquet
Gornal

Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia de
Hospitalet
2018000235

2018000217

Conveni Temporada 18/19 amb
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia

Conveni Temporada 18/19 amb
Centre Catòlic L'Hospitalet

Serveis Esportius (PM Gornal i
Piscines Mpals)

Serveis Esportius (PM Centre,
PM Sanfeliu, CEM L'Hospitalet
Nord)

20/08/18

20/08/18

Serveis Esportius (PM Fum
d'Estampa, CEM L'Hospitalet
Nord)

20/08/18

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet
Conveni Temporada 18/19 amb
Club Basquetbol Sant Josep Obrer

Altres

Benestar i Drets
Socials

Centro Católico de
Hospitalet de Llobregat

2018000216

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Club Basquetbol Sant
Josep Obrer

Altres

27/08/18

26/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

27/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

27/85

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000215

2018000214

Conveni Temproada 18/19 amb
Bàsquiet Club Tecla Sala

Conveni Temporada 18/19 amb
Centre d'Esports Pubilla Casas

Serveis Esportius (PM Centre,
PM Sanfeliu,Pavelló Mpla.
Esports, CE L'Hospitalet Nord,
PM Gornal)

Serveis Esportius (CMF Pubilla
Casas)

20/08/18

20/08/18

Benestar i Drets
Socials
Bàsquet Club Tecla
Sala

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Centre d'Esports
Pubilla Casas

Ajuntament de
L'Hospitalet
2018000211

Conveni Temporada 18/19 amb
Club Baloncesto L'Hospitalet

Serveis Esportius (Poliesportiu
Mpal. Centre i Complex
Esportiu L'Hospitalet Nord)

20/08/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000203

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Fundació Catalana de l'Esplai

10/07/18

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Club Baloncesto
Hospitalet

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de la
Fundació Catalana de l’Esplai
(intervenció Can Serra) per tal
de portar a terme el projecte
“Funcionament ordinari del
Centre d’Esplai Can Serra any
2018”

Patrimonials

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Altres

Econòmiques
(€)

Gestió

Gestió

03/09/18

21/06/19

sense
pròrroga

16/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

13/08/18

21/06/19

sense
pròrroga

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Atorgament d'una subvenció
nominativa per import de 20.000€
per les activitats "Funcionament
ordinari del centre d'esplai Can
Serra 2018"
Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.

20.000

Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física ja que l’entitat
suposen l’exercici de professions,
oficis o activitats que comporten
contacte habitual amb menors.

28/85

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

2018000203

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Fundació Catalana de l'Esplai

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de la
Fundació Catalana de l’Esplai
(intervenció Can Serra) per tal
de portar a terme el projecte
“Funcionament ordinari del
Centre d’Esplai Can Serra any
2018”

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Fundació Catalana de
l'Esplai - Esplai Can
Serra

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració atès que
aquesta subvenció atorgada
supera els 10.000 €.
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors.
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.

29/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

2018000199

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i Club
Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant
Ildefons

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de l'entitat
Club Infantil i Juvenil SanfeliuSant Ildefons per tal de portar a
terme el projecte “Club Infantil
Juvenil Sanfeliu- Sant IldefonsProjecte 2018”

10/07/18

Econòmiques
(€)

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials
ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 74.969,00
euros

74.969

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, atès que els
programes, projectes i activitats
comporten contacte habitual i
directe amb menors.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació de transparència, accés a
la informació pública i bon govern,
atès que aquesta subvenció
atorgada supera els 10.000 €.

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial

30/85

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

2018000199

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i Club
Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant
Ildefons

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de l'entitat
Club Infantil i Juvenil SanfeliuSant Ildefons per tal de portar a
terme el projecte “Club Infantil
Juvenil Sanfeliu- Sant IldefonsProjecte 2018”

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

10/07/18

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

2018000198

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Associació Club Esplai la Florida

Ajuntament de
L'Hospitalet

10/07/18

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

ASS. CLUB INFANTIL
JUVENIL SANFELIUSANT ILDEFONS

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de l'entitat
Associació Club d’Esplai la
Florida per tal de portar a
terme el projecte Esplai Florida
projecte 2018.

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Associació Club
d'Esplai La Florida

Gestió

Està obligada a publicar de
manera periòdica i actualitzada, en
la corresponent seu electrònica o
pàgina web de forma clara,
estructurada, comprensible,
d’accés fàcil i gratuït per als
interessats
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions

10/07/18

31/12/18

31/12/18

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 105.000,00
euros
Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.

105.000

31/85

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

2018000198

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Associació Club Esplai la Florida

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de l'entitat
Associació Club d’Esplai la
Florida per tal de portar a
terme el projecte Esplai Florida
projecte 2018.

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física atès que els
programes,que realitza l’entitat que
comporten contacte habitual i
directe amb menors.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració, de
transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
atès que aquesta subvenció
atorgada supera els 10.000 €.
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Està obligada a publicar de
manera periòdica i actualitzada, en
la corresponent seu electrònica o
pàgina web de forma clara,
estructurada, comprensible,
d’accés fàcil i gratuït per als
interessats.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.

32/85

Associació Club
d'Esplai La Florida

2018000198

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
Associació Club Esplai la Florida

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de l'entitat
Associació Club d’Esplai la
Florida per tal de portar a
terme el projecte Esplai Florida
projecte 2018.

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

Associació Club
d'Esplai La Florida

Associació Club
d'Esplai La Florida

Ajuntament de
L'Hospitalet

Associació Centre
Educatiu Esclat

2018000197

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
L'Associació Centre Educatiu
Esclat

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de
l’Associació Centre Educatiu
Esclat per tal de portar a terme
el projecte “Activitats de lleure
2018”

10/07/18

Gestió

Gestió

Gestió

Econòmiques
(€)

Gestió

Benestar i Drets
Socials
Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Gestió

Gestió

Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.

10/07/18

31/12/18

31/12/18

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció
L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 64.000,00
euros

64.000

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, atès que els
programes, projectes i activitats
comporten contacte habitual i
directe amb menors.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència.

33/85

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

2018000197

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
L'Associació Centre Educatiu
Esclat

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de
l’Associació Centre Educatiu
Esclat per tal de portar a terme
el projecte “Activitats de lleure
2018”

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Associació Centre
Educatiu Esclat

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys
Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial.
Està obligada a publicar de
manera periòdica i actualitzada, en
la corresponent seu electrònica o
pàgina web de forma clara,
estructurada, comprensible,
d’accés fàcil i gratuït per als
interessats.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet

10/07/18

31/12/18

31/12/18

L’entitat sol•licitant està inclosa en
el supòsit de l’article 3-b) de la Llei
estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern, per la qual cosa li són
d’aplicació les previsions dels
articles 5.4, 6 i 8.
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions

34/85

2018000197

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
L'Associació Centre Educatiu
Esclat

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de
l’Associació Centre Educatiu
Esclat per tal de portar a terme
el projecte “Activitats de lleure
2018”

Associació Centre
Educatiu Esclat

10/07/18

Benestar i Drets
Socials
Associació Centre
Educatiu Esclat

Ajuntament de
L'Hospitalet

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

2018000196

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Centre Esplai Xixell

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de
l’Associació Centre d’Esplai
Xixell per tal de portar a terme
el projecte “PROJECTE
D’ESPLAI DIARI DISTRICTE I
2018"

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

10/07/18

Gestió

Gestió

Econòmiques
(€)

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

Gestió

Gestió

Gestió

Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.
L'Ajuntament de l'Hospitalet en
concepte d'acord de col•laboració
per a les activitats incloses en
aquest conveni aporta per l'any
2018 la quantitat de 45.256,00
euros

10/07/18

31/12/18

31/12/18

10/07/18

31/12/18

31/12/18

42.256

Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.
Aportar una declaració
responsable del representant de
legal de la persona jurídica o be
una declaració responsable de la
persona física, per tal de donar
compliment de Protecció jurídica
del menor.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració, de
transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
atès que aquesta subvenció
atorgada supera els 10.000 €.
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors.
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys.
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ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

2018000196

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Centre Esplai Xixell

L'objecte d'aquest conveni és
el de col•laborar en el
funcionament anual de
l’Associació Centre d’Esplai
Xixell per tal de portar a terme
el projecte “PROJECTE
D’ESPLAI DIARI DISTRICTE I
2018"

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

10/07/18

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000195

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Educativa Itaca

10/07/18

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

ASS. CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i
l’Associació Educativa Itaca
com a entitat de la ciutat.

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
ASS. EDUCATIVA
ITACA

Altres

Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.
Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer.

10/07/18

31/12/18

31/12/18

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.
Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció.
en concepte d'acord de
col•laboració per a les activitats
incloses en aquest conveni aporta
per l'any 2018 la quantitat de
93.806,00 euros
Adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis
d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència.

93.806

36/85

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

2018000195

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Educativa Itaca

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i
l’Associació Educativa Itaca
com a entitat de la ciutat.

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Aportar declaració responsable
del representant de legal de la
persona jurídica o be una
declaració responsable de la
persona física, de Protecció
jurídica del menor.
Comunicar a l’Ajuntament la
informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració en
aplicació del què disposa l’art 15.2
de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon
govern.
Comunicar a l’òrgan concedent
l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa activitat o
projecte, en els dotze mesos
anteriors
Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, durant un període mínim de
sis anys

10/07/18

31/12/18

31/12/18

Disposar de llibres comptables,
registres i la resta de
documentació en els casos
establerts a la Legislació mercantil
i sectorial
Està obligada a publicar de
manera periòdica i actualitzada, en
la corresponent seu electrònica o
pàgina web de forma clara,
estructurada, comprensible,
d’accés fàcil i gratuït per als
interessats.
Haver justificat en el termini previst
qualsevol subvenció anteriorment
atorgada per l’Ajuntament de
L’Hospitalet
Procedir al reintegrament dels fons
percebuts i que no pugin justificarse o al reintegrament total dels
fons en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei General de
Subvencions.

37/85

ASS. EDUCATIVA
ITACA

2018000195

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i
l'Associació Educativa Itaca

Aquest conveni estableix les
relacions entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet com a
administració local i
l’Associació Educativa Itaca
com a entitat de la ciutat.

10/07/18

Benestar i Drets
Socials

ASS. EDUCATIVA
ITACA

ASS. EDUCATIVA
ITACA

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

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Benestar i Drets
Socials
Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

Sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i inspecció a efectuar
per l’òrgan competent així com el
control financer al que fa
referència la disposició addicional
14 en relació al Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre
general de subvencions.
Tenir seu social o delegació en el
terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat, excepte en aquells
casos es considerin d’interès per la
ciutat.

10/07/18

31/12/18

31/12/18

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

Trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet
abans de la concessió de la
subvenció
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.
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
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

38/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

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).

20/03/18

Benestar i Drets
Socials

Editorial Efados

Editorial Efados

Editorial Efados

Editorial Efados

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

Altres

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 ob
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.

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

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

39/85

Editorial Efados

2018000194

2018000191

2018000190

2018000189

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)"

Aprovacio acord de col·laboraicó
amb l'Escola Bressol Nova Fortuny

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

Aprovació acord de col·laboració
amb l'Escola Bressol Garabatos,
SCCL

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).

Minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

20/03/18

Benestar i Drets
Socials
Editorial Efados

17/07/18

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

19/07/18

Minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

17/07/18

Altres

Altres

Editorial Efados

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Benestar i Drets
Socials

Escola Bressol Nova
Fortuny, SCCL

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Asociación gremio de
hosteleria y
alimentación de
Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

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 lucrative
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

20/03/18

20/03/20

sense
pròrroga

17/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

19/07/18

19/07/19

19/07/19

17/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

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.

Aportació de 370,-€/plaça x 61
alumnes matriculats

22.570

Repercutir íntegrament l'import
d'aquest acord de col·laboració en
les quotes que paguen els pares
dels alumnes escolaritzats a
l'escola bressol, per tal de minorarles

Recollir demandes de formació

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

Aportació de 370,-€/plaça x 57
alumnes matriculats

21.090

40/85

2018000189

2018000188

2018000187

2018000186

2018000185

Aprovació acord de col·laboració
amb l'Escola Bressol Garabatos,
SCCL

Acord de col·laboració amb
l'Escola Bressol Patufet, SCCL

Conveni entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat i la
Fundació Privada Pere Closa, per
al projecte de promoció escolar del
poble gitano i el projecte Siklavipen
Savorença al barri de La Florida

Acord de col·laboració amb el
Jardí d'Infants L'Estel Blau, SLL

Acord de col·laboració amb la Llar
d'Infants La Gua Gua, SCCL

Minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

Minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

Establir les relacions entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i la
Fundació Privada Pere Closa,
per portar a terme els Projectes
Promoció Escolar del Poble
Gitano i Siklavipen Savorença

Minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

Atorgar un ajut econòmic per
tal de minorar les quotes
d'escolarització que han de
pagar les famílies

17/07/18

17/07/18

22/05/18

17/07/18

17/07/18

Benestar i Drets
Socials

Escola Bressol
Garabatos, SCCL

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Escola Bressol Patufet,
SCCL

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Fundació Privada Pere
Closa

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Jardí d'Infants L'Estel
Blau, SLL

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Llar d'Infants la Gua
Gua

Gestió

Repercutir íntegrament l'import
d'aquest acord de col·laboració en
les quotes que paguen els pares
dels alumnes escolaritzats a
l'escola bressol, per tal de minorarles

Aportació de 370,-€/plaça x 61
alumnes matriculats

31/12/18

sense
pròrroga

17/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

22/05/18

31/12/18

sense
pròrroga

17/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

17/07/18

31/12/18

sense
pròrroga

22.570

Repercutir íntegrament l'import
d'aquest acord de col·laboració en
les quotes que paguen els pares
dels alumnes escolaritzats a
l'escola bressol, per tal de minorarles

Promoció Escolar poble gitano
14.670,-€, Siklavipen Savorença,
10.000,-€

17/07/18

24.670

Portar a terme els projectes
Promoció escolar del poble gitano i
Siklavipen savorença

Aportació de 370,-€ per mòdul x
124 infants matriculats

45.880

Repercutir íntegrament l'import
d'aquest acord de col·laboració en
les quotes que paguen els pares
dels alumnes escolaritzats a
l'escola bressol, per tal de minorarles

Mòdul de 370,-€/plaça x 57 infants
matriculats

Repercutir íntegrament l'import
d'aquest acord de col·laboració en
les quotes que paguen els pares
dels alumnes escolaritzats a
l'escola bressol, per tal de minorarles

21.090

41/85

2018000174

2018000173

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

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i la
Fundació per a la Formació i
l'Estudi Paco Puerto

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

Desenvolupament d'accions
formatives, pel que fa a la
utilització d'instal·lacions,
equipaments i mitjans tècnics
de l'Ajuntament per part de la
Fundació Paco Puerto

06/06/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Banc de Sabadell

Ajuntament de
L'Hospitalet
19/06/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000172

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

29/05/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000166

Conveni serveis E.F. i natació amb
Pablo Velasco Roig (de 1 de maig
al 31 de desembre de 2018)

Conveni E.F. i natació amb
Alejandro Navarro García (de l'1
de maig al 31 de desembre de
2018)

Serveis esportius (Complex
Esportiu Municipal L'Hospitalet
Nord)

Serveis esportius (Complex
Esportiu Municipal L'Hospitalet
Nord)

11/06/18

11/06/18

Altres

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

Fundació La Caixa

2018000167

Gestió

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació
Fundació Paco Puerto

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

Gestió

Gestió

Patrimonials

Acompanyar als emprenedors

Benestar i Drets
Socials

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Patrimonials

06/06/19

06/06/20

20/06/18

31/12/18

sense
pròrroga

01/01/18

31/12/18

31/12/18

01/05/18

31/12/18

sense
pròrroga

01/05/18

31/12/18

sense
pròrroga

Garantir els espais, avisar a la
Fundació quan l'ajuntament
organitzi activitas que requereixin
l'espai reservat per ella,
proporcionar les claus reservats a
la Fundació al representat
conservar les instal·lacions, no
utilitzar els espais reservats amb
una finalitat distinta a l'autoritzada,
no cedir a tercer cap espai,
disposar de pòlissa d'assegurança
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.

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

Benestar i Drets
Socials
Pablo Velasco Roig

06/06/18
Accessibilitat a les condicions
preferents del Banc, als
emprenedors

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

Cessió de la instal·lació esportiva
en els termes establerts

4.488,4

42/85

2018000166

Conveni E.F. i natació amb
Alejandro Navarro García (de l'1
de maig al 31 de desembre de
2018)

Serveis esportius (Complex
Esportiu Municipal L'Hospitalet
Nord)

11/06/18

Benestar i Drets
Socials

Alejandro Navarro
García

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000148

Conveni de col•laboració entre
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat per a la
realització d’una prova pilot per a
l’implantació de zones ZUAP

L’objecte d’aquest conveni és
establir un marc formal de
col•laboració entre l’Ajuntament
i l’AMB per tal de dur a terme la
prova pilot d’implantació de
l’Àrea\Àrees definides per
l’Ajuntament com a Zona
Urbana d’Atmosfera Protegida
(ZUAP) al municipi.

Ajuntament de
L'Hospitalet
21/11/17

Àrea Metropolitana de
Barcelona

Àrea Metropolitana de
Barcelona

2018000143

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

28/05/18

Gestió

Gestió

Gestió

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Àrea Metropolitana de
Barcelona

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

Econòmiques
(€)

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Altres

Ús de la instal·lació esportiva en
els termes establerts

7.722,4

01/05/18

31/12/18

sense
pròrroga

28/11/17

31/12/19

sense
pròrroga

10/05/18

10/05/22

sense
pròrroga

Definirà conjuntament amb l’AMB
la senyalització necessària per a
delimitar la zona ZUAP que
determini l’estudi específic
Es compromet a definir un catàleg
d’actuacions a realitzar en cas
d’activació del protocol per
episodis d’alta contaminació. Es
compromet a aportar els mitjans
de que disposi i que siguin
necessaris per a la realització de
les mesures conveniades.
Facilitarà la informació que AMB
necessiti per a la realització del
projecte metropolità de gestió de
l’aparcament en superfície i zones
C/D.
Farà partícip a l’ajuntament dels
resultats de tot estudi sobre
mobilitat, emissions, o similar que
afecti al municipi
Prestarà suport a l’ajuntament per
la implantació, en cas d’episodi per
NO2, restringir la circulació de
vehicles als vehicles que no
disposin de distintiu ambiental de
la DGT
l'AMB es farà càrrec de la despesa
de senyalització, de control i de la
resta de mesures per a la
promoció de la mobilitat sostenible
a l'àrea/àrees definides per
l'Ajuntament com a ZUAP

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

60.000
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2018000143

2018000125

2018000124

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

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

Conveni de col·laboració amb la
Barcelona Graduate School of
Econòmics per a l'elaboració d'un
estudi sobre les preferències de
les famílies en relació a l'accés a
les escoles i llars d'infants de
L'Hospitalet

Elaboració d'un treball
d'investigació estadística
referent al procés d'assignació
d'infants a les escoles bressol
finançades amb fons públics de
l'Ajuntament

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

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

28/05/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Gremi Provincial de
Tallers de Reparació
d'Automòbils

Ajuntament de
L'Hospitalet
27/03/18

22/12/17

Altres

Gestió

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

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Cirque du Soleil

Altres

10/05/22

sense
pròrroga

27/03/18

27/03/19

sense
pròrroga

15/01/18

15/01/21

sense
pròrroga

18/05/18

18/05/22

18/05/26

Elaboració d'un treball
d'investigaicó estadìstica referent
al procés d'assignació d'infants a
escoles bressol finançades amb
fons públics de l'Ajuntament

Benestar i Drets
Socials
Barcelona Graduate
School of Econòmics

10/05/18

Aportar els recursos humans
adients per a la realització del
treball d'investigació

Conveni de col·laboració

conveni de col·laboració

Ajuntament de
Barcelona

Ajuntament de Girona

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
Granollers

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

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

Ajuntament de Lleida

44/85

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

Ajuntament de Rubi

27/03/18

Benestar i Drets
Socials

18/05/18

18/05/22

18/05/26

27/12/17

31/03/19

sense
pròrroga

07/02/18

07/02/22

07/02/22

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de
Tarragona

Ajuntament de
Terrassa

2018000115

2018000107

Conveni de col·laboració entre el
Servei públic d'Ocupació de
Catalunya i l'entitat promotora
Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat en el marc del programa
"30 Plus"

Establir els termes de
col·laboració entre el SOC i
l'Ajuntament en el marc del
Programa 30 plus. Les entitats
promotores i les entitats
associades, col·laboraran en la
selecció de empreses
susceptibles a contratar als
participants

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

Treballar conjuntament i sumar
esforços per trobar projectes
innovadors entre les empreses
del municipi, de cara a donarlos-hi recolzament per
desenvolupar-los

19/12/17

07/02/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Servei Ocupacio
Catalunya

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Innobaix

Altres

entitat promotora

entitat promotora

entitat col·laboradora

empresa col·laboradora

45/85

2018000105

Convenio de colaboración entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de LL y
"Factoria cultural asociación de
apoyo al emprendimiento en las
industrias culturales y creativas"
para el desarrollo de un programa
de apoyo al desarrollo de
iniciativas emprendedoras en

Establecer las bases de
colaboración entre el
Ayuntamiento y Factoria
Cultual para el establecimiento
de un marco de colaboración a
fin de instalar en el municipio el
proyecto CRATIVE HUB de
apoyo a la sostenibilidad de la
industria creativa de la ciudad

09/03/18

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Factoria Cultural

Ajuntament de
L'Hospitalet

Institut Català de les
Empreses Culturals

2018000096

Conveni de col·laboració entre
l'Institut Català de les Empreses
Culturals, l'Ajuntament de
l'Hospitalet, l'Associació Xarxa de
Cases de la Música i l'empresa
Salamandra-BCN SL. per al
desenvolupament del projecte
Casa de la Música

Possibilitar el
desenvolupament del projecte
Casa de la Música al municipi
de l’Hospitalet del Llobregat
corresponent al període 2017 –
2019, en base a les accions
concretes presentades i
pressupostades que consten al
pla d’actuació.

29/12/17

Benestar i Drets
Socials

SALAMANDRA BCN,
SL

SALAMANDRA BCN,
SL

XARXA DE CASES DE
LA MÚSICA

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.

Ajuntament de
L'Hospitalet
29/12/17

Altres

Altres

Econòmica
sense import
definit

Econòmica
sense import
definit

Es compromet a col·laborar en el
finançament del projecte de la
Casa de la Música de l'Hospitalet a
desenvolupar per l'empresa,
durant el període 2017 a 2019.

Gestió

Gestió

Gestió

Altres

Altres

09/03/18

09/03/20

09/03/20

29/12/17

31/12/19

sense
pròrroga

01/02/18

31/01/22

31/01/22

Entitat col·laboradora

Es compromet a col·laborar en el
finançament del projecte de la
Casa de la Música de l'Hospitalet a
desenvolupar per l'empresa durant
el període 2017 a 2019.

Benestar i Drets
Socials
Associació Catalana
Clúster de la Indústria
de l'Esport Català
(INDESCAT)

Entitat col·laboradora

Executar el projecte de la Casa de
la Música de l'Hospitalet d'acord
amb els objectius que pretén
assolir el projecte de les Cases de
la Música, i d'acord amb les
accions concretes i pressupost que
s'estableixin en la memòria
d'activitat i econòmica.
Presentar a l'ICEC i a l'Ajuntament
la memòria corresponent en data
màxima 30 de novembre de 2017,
per les accions de 2018, i en data
màxima 30 de novembre de 2018,
per a les accions del 2019.
Coordinar i vetllar pel bon
funcionament del projecte, amb el
propòsit de donar una coherència
al projecte de les Cases de la
Música al conjunt del territori
català.
Acords generals de caràcter
programàtic de cara a establir
nous projectes relacionats amb
l'esport.

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

46/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

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.

Ajuntament de
L'Hospitalet

29/12/17

Altres

Altres

Altres

Altres

Benestar i Drets
Socials

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

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

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet

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.
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Ajuntament de
L'Hospitalet

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

Ajuntament de
L'Hospitalet

Taller Pubilla Casas

Taller Pubilla Casas

Taller Pubilla Casas

Econòmica
sense import
definit

Econòmica
sense import
definit

Econòmiques
(€)

Patrimonials

Gestió

Gestió

Gestió

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.
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.

46.800

21/11/18

31/12/20

sense
pròrroga

Complir amb objectius fixats en la
clàusula 4.

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
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.
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Taller Pubilla Casas

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

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

Taller Pubilla Casas

19/04/17

Gestió

Benestar i Drets
Socials

Taller Pubilla Casas

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.

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

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.
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
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Centre d'Estudis de
L'Hospitalet

Centre d'Estudis de
L'Hospitalet

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.

Centre d'Estudis de
L'Hospitalet

19/04/17

Econòmica
sense import
definit

Gestió

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials

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.

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

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.
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.
19/09/17

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

Gestió

Gestió

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 de febrer de 2005

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.
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.
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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

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

19/04/17

Benestar i Drets
Socials

Centre d'Estudis de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000015

Conveni de col·laboració entre
Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Teatre
Joventut).

La participació del Teatre
Joventut en el programa
"Escena 25", en els termes i
condicions que estableix
aquest conveni, amb l'objectiu
d'apropar l'equipament i les
arts escèniques als més joves.

11/04/17

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Benestar i Drets
Socials
Ajuntament de
L'Hospitalet

Institut Català de les
Empreses Culturals

Institut Català de les
Empreses Culturals

Gestió

Gestió

Gestió

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

19/09/17

31/12/20

sense
pròrroga

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

Els espectacles oferts en el marc
de la campanya “Escena 25” no
superaran els 10€.

Facilitar a l’ICEC la programació
que inicialment posi a disposició
de la campanya d’”Escena 25”
perquè l’ICEC la posi a disposició
dels usuaris a través del web
www.escena25.cat i APP.
Iincloure el logo “Escena 25” als
suports audiovisuals que utilitzi per
fer difusió del seu equipament o
programació mitjançant la
contractació de qualssevol dels
paquets publicitaris negociats
entre l’ICEC i la CCMA, SA.
L’ENTITAT facilitarà a l’ICEC el
núm. de compte en què l’ICEC
haurà d’ingressar l’import derivat
de la venda d’entrades dels
espectacles d’aquest equipament
realitzada per mitjà de la
plataforma d’”Escena 25”.
Assumir la responsabilitat de
gestionar, al seu càrrec, la
plataforma www.escena25.cat i la
APP, a través de la qual s’oferiran
els serveis esmentats
anteriorment.
Facilitar a l’l'Ajuntament, per mitjà
de la CCMA, el logo d’”Escena 25”
en el format i resolució òptims per
als usos previstos, en cas de
contractar paquets publicitaris de
la CCMA.
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Institut Català de les
Empreses Culturals

2018000015

Conveni de col·laboració entre
Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Teatre
Joventut).

La participació del Teatre
Joventut en el programa
"Escena 25", en els termes i
condicions que estableix
aquest conveni, amb l'objectiu
d'apropar l'equipament i les
arts escèniques als més joves.

11/04/17

Benestar i Drets
Socials

Institut Català de les
Empreses Culturals

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2018000014

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Auditori
Barradas)

La participació de l'Auditori
Barradas en el programa
"Escena 25", en els termes i
condicions que estableix
aquest conveni, amb l'objectiu
d'apropar l'equipament i les
arts escèniques als més joves

11/04/17

Gestió

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

Institut Català de les
Empreses Culturals

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Gestió

Pagar a l'Ajuntament el preu
íntegre de les entrades venudes a
través de la plataforma per als
espectacles d’aquest equipament.
Les entrades venudes fins al dia
15 (inclòs) de cada mes seran
pagades l’últim dia laborable del
mateix mes.
Posar a disposició dels els
equipaments/promotors que
col•laborin en la campanya una
eina informàtica que els permetrà
gestionar en temps real l’alta o
baixa, així com el nombre
d’entrades del respectius
espectacles que ofereixin als
usuaris.

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

Els espectacles oferts en el marc
de la campanya “Escena 25” no
superaran els 10€.

Facilitar a l’ICEC el núm. de
compte en què l’ICEC haurà
d’ingressar l’import derivat de la
venda d’entrades dels espectacles
d’aquest equipament realitzada per
mitjà de la plataforma d’”Escena
25”.
Facilitar a l’ICEC la programació
que inicialment posi a disposició
de la campanya d’”Escena 25”
perquè l’ICEC la posi a disposició
dels usuaris a través del web
www.escena25.cat i APP.
Incloure el logo d’”Escena 25” als
suports audiovisuals que utilitzi per
fer difusió del seu equipament o
programació mitjançant la
contractació de qualssevol dels
paquets publicitaris negociats
entre l’ICEC i la CCMA, SA.
Assumir la responsabilitat de
gestionar, al seu càrrec, la
plataforma www.escena25.cat i la
APP, a través de la qual s’oferiran
els serveis esmentats
anteriorment.
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Institut Català de les
Empreses Culturals

2018000014

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Auditori
Barradas)

La participació de l'Auditori
Barradas en el programa
"Escena 25", en els termes i
condicions que estableix
aquest conveni, amb l'objectiu
d'apropar l'equipament i les
arts escèniques als més joves

11/04/17

Benestar i Drets
Socials

Institut Català de les
Empreses Culturals

Institut Català de les
Empreses Culturals

2018000011

2018000006

2018000005

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

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat 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

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

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

Gestió

Gestió

Gestió

Facilitar a l'Ajuntament, per mitjà
de la CCMA, el logo d’”Escena 25”
en el format i resolució òptims per
als usos previstos, en cas de
contractar paquets publicitaris de
la CCMA.
Pagarà a lAjuntament el preu
íntegre de les entrades venudes a
través de la plataforma per als
espectacles d’aquest equipament.
Les entrades venudes fins al dia
15 (inclòs) de cada mes seran
pagades l’últim dia laborable del
mateix mes.

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

29/11/17

29/11/18

29/11/18

07/06/17

07/06/21

07/06/25

Posar a disposició dels els
equipaments/promotors que
col•laborin en la campanya una
eina informàtica que els permetrà
gestionar en temps real l’alta o
baixa, així com el nombre
d’entrades del respectius
espectacles que ofereixin als
usuaris.

Ajuntament de
L'Hospitalet
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
06/06/17

Seguretat,
Convivència i
Civisme
SISTEMA
D'EMERGÈNCIES
MÈDIQUES, SA

01/12/15

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

15/01/16

sense
pròrroga
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2018000005

2018000004

2017000221

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

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 al Projecte Èxit, en el
marc de les mesures específiques
d'atenció a la diversitat dels

Establir els termes de
col·laboració en matèria
d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat
d'educació secundària
obligatòria, a través del
Projecte Èxit

conveni col·laboració entre
l'Ajuntament i Philips Lighting
Spain SL, per al desenvolupament
de serveis i solucions innovadores
englobades en el concepte "Smart
City"

Desenvolupament dels àmbits
considerats estratègics per les
dues parts, relacionades
principalment amb solucions
urbanes, Open Government,
Open Data i el model de ciutat
intel·ligent per afavorir la
empreneduria i la nova
economia de la innovació

01/12/15

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Gremi Hotelers de
Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet
03/08/17

12/09/17

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

2017000197

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

2017000192

Establir els termes de
col·laboraicó entre el
Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de L'Hospitalet en
matèria d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat

Col·laboració en matèria d'atenció
educativa a la diversitat de
l'alumnat d'educació secundària
obligatòria, a través del Projecte
LINK

01/09/17

31/08/19

31/08/19

05/09/17

05/09/19

05/09/19

01/08/17

01/08/21

sense
pròrroga

01/09/17

31/08/19

sense
pròrroga

Philips Lignting Spain

01/08/17

Benestar i Drets
Socials

Generalitat de
Catalunya

Generalitat de
Catalunya

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 al projecte Link, en el

Gestió

Realització del Projecte d'atenció a
la diversitat per part de l'Institut
Bisbe Berenguer

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
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

Gestió

Benestar i Drets
Socials
Generalitat de
Catalunya

sense
pròrroga

15/01/16

18/07/17

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Econòmiques
(€)

Econòmiques
(€)

Gestió

Manteniment cobertes edificis Pla
d'Urgència

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,-€

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

Establir els termes de col·laboraicó
en matèria d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat d'educació
secundària obligatòria, a través del
Projecte LINK

450.000

1.700.000

6.550.591
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2017000192

2017000144

2017000143

2017000138

2017000130

2017000129

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 al projecte Link, en el

Establir els termes de
col·laboraicó entre el
Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de L'Hospitalet en
matèria d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat

Conveni marc de col·laboració
entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Associació professional
d'empresaris instal·ladors de L'H.

Promoure diverses activitats
conjuntes relacionades amb la
formació i el despelgament
d'accions adreçades al es
empreses del serctor i als seus
professionals. en el marc del
Centre d'Estudis i Formació en
Energies i instal·lacions

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
Cluster industria audiovisual de
Catalunya per promoure, impulsar i
desenvolupar diferents iniciatives
relatives a la industria audiovisual
a la ciutat

Establir un compromís de
col·laboració conjunt entre
L'Ajuntament de L'H i el Clúster
de la Indústria Audiovisual de
Catalunya per promoure,
impulsar i desenvolupar
diferents iniciatives relatives a
la indústria audiovisual a la
ciutat, respecte al Distri

Conveni col·laboració entre
l'empresa Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l'Aigua i L'H,
relatiu a col·laboració entre
ambues parts en matèria de
desenvolupament de serveis i
solucions englobades en SMART
CITY

Establir marc de col·laboració
en matèria de
desenvolupament de serveis i
solucions innovadores per a la
ciutat i pels ciutadans, en
l'àmbit del concepte general
SMART CITY, inclou
l'ecotecnologia, solucions
urbanes, l'open Government,
open data i model

Conveni de col·laboració per a la
implantació de telemesura massiva
per comptadors d'aigua, al terme
municipal de L'Hospitalet en
desenvolupament del conveni
marc de servei i solucions
englobades en el cocepte "SMART
CITY" que tè aigües de Barcelona
subsc

Establir un marc de
col·laboració en matèria de
desenvolupament de serveis i
solucions innovadores per a la
ciutat de L'Hospitalet de
Llobregat i per als seus
ciutadans, en l'àmbit tots ells
del concepte general anomenat
SMART CITY, en sentit ampli,
que i

24/05/16

La participació de l'Auditori
Barradas en el programa
"Escena 25"

11/04/17

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Auditori
Barradas)

18/07/17

28/04/15

29/11/16

24/05/16

Benestar i Drets
Socials

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Benestar i Drets
Socials

Generalitat de
Catalunya

Gestió

Establir els termes de col·laboraicó
en matèria d'atenció educativa a la
diversitat de l'alumnat d'educació
secundària obligatòria, a través del
Projecte LINK

01/09/17

31/08/19

sense
pròrroga

01/05/15

01/05/19

sense
pròrroga

21/02/17

31/12/19

sense
pròrroga

19/02/16

19/02/18

19/02/19

19/02/16

19/02/18

19/02/19

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

Ajuntament de
L'Hospitalet

Associació professional
d'empresaris
instal·ladors (APEI)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Clúster de la Indústria
Audiovisual de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet

SOCIETAT GENERAL
D'AIGÜES DE
BARCELONA

Ajuntament de
L'Hospitalet

SOCIETAT GENERAL
D'AIGÜES DE
BARCELONA

Ajuntament de
L'Hospitalet
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2017000129

2017000128

2017000127

2017000066

2017000065

2017000060

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de l'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc de la
campanya "Escena 25" (Auditori
Barradas)

La participació de l'Auditori
Barradas en el programa
"Escena 25"

11/04/17

Benestar i Drets
Socials

Institut Català de les
Empreses Culturals

Econòmica
sense import
definit

L'ICEC pagarà a l'Ajuntament el
preu íntegre de les entrades
venudes a través de la plataforma
Escena 25

Econòmica
sense import
definit

L'ICEC pagarà a l'Ajuntament el
preu íntegre de les entrades
venudes a través de la Plataforma
Escena 25

Altres

Establir contactes i relacions
necessàries per a la col·laboració i
desenvolupament

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

11/04/17

31/12/19

sense
pròrroga

21/02/17

31/12/19

sense
pròrroga

26/06/06

31/12/06

31/12/18

08/02/17

31/01/19

sense
pròrroga

18/10/16

31/12/17

31/12/18

Ajuntament de
L'Hospitalet

Conveni de col·laboració entre
Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Institut Català de les Empreses
Culturals en el marc d ela
campanya "Escena 25"

La participació del Teatre
Joventut en el Programa
Escena 25

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'H i Clúster de la
indústria audiovisual de Catalunya
per promoure, impulsar i
desenvolupar diferents iniciatives
relatives a la industria audiovisual
a la ciutat

Establir un compromís de
col·laboració entre l'Ajuntament
i el Clúster de la Indústria
Audiovisual de Catalunya per
promoure, impulsar i
desenvolupar diferents
iniciatives relatives a la
industria audiovisual a la ciutat,
districte cultural

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.

Conveni específic de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona per
a la realització i manteniment del
Mapa de Patrimoni Cultural del
terme municipal de L'Hospitalet de
Llobregat

Regular la col·laboració de les
parts en relació amb la
realització i manteniment del
apa de patrimoni cultural del
terme municipal de
L'Hospiltalet de Llobregat

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

11/04/17

Benestar i Drets
Socials
Institut Català de les
Empreses Culturals

29/11/16

Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i
Ocupació

Ajuntament de
L'Hospitalet

Clúster Audiovisual de
Catalunya

Altres

Establir contactes i relacions
necessàries per a la col·laboració i
el desenvolupament

Ajuntament de
L'Hospitalet
26/06/06

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
31/01/17

Aportació Ajuntament

9.220,2

Benestar i Drets
Socials
Diputació de Barcelona

18/10/16

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials

Agència Catalana de la
Joventut

Econòmiques
(€)

Gestió

Redacció de plans, projectes i
informes

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

6.146,8

56/85

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

Benestar i Drets
Socials

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet

2017000057

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

2017000056

2017000054

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

Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet i
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament, per
al Programa de millora de
l'aprenentatge en llengua anglesa
a l'Ensenyament Secundari
Obligatori

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

Establir els termes de la
col·laboració per contribuir, a
través del “programa municipal
d’auxiliars de conversa en
llengua anglesa" a potenciar
l’aprenentatge de la llengua
anglesa entre l’alumnat de
secundària obligatòria
escolaritzat a la ciutat de L'H

Gestió

Benestar i Drets
Socials
Generalitat de
Catalunya

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

Econòmica
sense import
definit

Gestió

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

18/10/16

31/12/17

31/12/18

20/02/17

20/02/21

sense
pròrroga

26/07/10

26/07/15

26/07/20

26/07/10

26/07/15

26/07/20

18/10/16

31/08/19

sense
pròrroga

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
22/05/12

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

Agència de Residus de
Catalunya
26/07/10

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
18/10/16

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Generalitat de
Catalunya

Gestió

Aportació 2016, 13.976,52€,
Aportació 2017, 237.652,35€,
Aportació 2018, 237.652,35€ i
Aportació 2019, 141.121,94€

Donar suport a la implementació
del Programa d'auxiliars de
conversa en llengua anglesa a
L'Hospitalet

630.403,16

57/85

Gestió

Participar en la producció de
l'exposició en els termes
establerts.

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Participar en la producció de
l'exposició en els termes
establerts.

Diputació de Barcelona

Econòmiques
(€)

Participar en la producció de
l'exposició en els termes
establerts.

Ajuntament de
Granollers

2017000042

Conveni de col·laboració a
formalitzar amb els Ajuntaments de
Granollers i L'Hospitalet de
Llobregat per a la producció de
l'exposició itinerant "Gols de tinta.
Futbol i vinyetes a Catalunya"

Establir un acord de
col·laboració per tal de
promoure la realització de
l'exposició "Gols de tinta.
Futbol i vinyetes a Catalunya",
amb l'objectiu de posar a
l'abast dels museus de la
província de Barcelona un
producte de qualitat

07/06/16

Benestar i Drets
Socials

07/06/16

31/12/18

sense
pròrroga

29/10/13

22/07/18

22/01/19

29/10/13

22/07/18

22/01/19

27/05/14

31/12/18

31/12/18

40.000

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

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ecoembalajes España,
S.A. (ECOEMBES)

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

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

22/07/13

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ecoembalajes España,
S.A. (ECOEMBES)

2017000032

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

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

Agència de Residus de
Catalunya

58/85

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
15/07/14

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

27/05/14

31/12/18

31/12/18

27/05/14

31/12/18

31/12/18

19/05/06

18/05/07

18/05/19

16/05/13

15/05/14

15/05/19

11/03/17

11/03/21

11/03/25

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

2017000030

2017000029

2017000027

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

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

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

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

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

Ajuntament de Cornellà

19/05/06

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
06/05/13

10/03/17

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Asproseat, Associació
Promotora de Serveis
Especials i Atencions
Teràpeutiques

Ajuntament de
L'Hospitalet

59/85

2017000027

2017000026

2017000006

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.

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

Acord de col·laboració amb l'entitat
Fundació Escolta Josep Carol

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
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.

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

Establir el marc de cooperació
per tal que l'entitat formi part de
la xarxa educativa del territori a
través, entre d'altres, de
realitzar actuacions de suport a
la tasca escolar (TEA) fora de
l'horari lectiu

10/03/17

Espai Públic,
Habitatge,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ferrocarril Mertropolità
de Barcelona

11/03/17

11/03/21

11/03/25

11/03/17

11/03/21

11/03/25

Ajuntament de
L'Hospitalet
20/12/16

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
15/12/16

26/07/16

AlcaldiaPresidència

Benestar i Drets
Socials

sense
pròrroga

17/01/17
Consorci Administració
Oberta de Catalunya CAOC

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Addenda econòmica, Aportació
any 2016, 2.000,-€ i any 2017,
4.000,-€

Gestió

Realització Tallers d'Estudi Assistit
als centres educatius Pompeu
Fabra i Llobregat

Ajuntament de
L'Hospitalet

Prestació del servei ER-IdCAT

6.000

26/07/16

31/08/19

sense
pròrroga

01/01/16

31/12/19

sense
pròrroga

Fundació Escolta
Josep Carol

2016000246

Contracte programa 2016-2019
entre l'institut catala de les dones i
l'ajuntament de l'hospitalet, pel
servei d'informacio i atencio a les
dones

treballar amb estrategies
comunitaries, individual i
col.lectivament amb el teixit
associatiu femení, axií com
promoure accions que
visualitzin les dones.

Ajuntament de
L'Hospitalet
19/12/17

Benestar i Drets
Socials
Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportacio any 2016

46.000

60/85

2016000246

Contracte programa 2016-2019
entre l'institut catala de les dones i
l'ajuntament de l'hospitalet, pel
servei d'informacio i atencio a les
dones

treballar amb estrategies
comunitaries, individual i
col.lectivament amb el teixit
associatiu femení, axií com
promoure accions que
visualitzin les dones.

Ajuntament de
L'Hospitalet
29/11/16

Benestar i Drets
Socials
Econòmiques
(€)

aportacio any 2016

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportacio ampliacio fitxa 1

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportació ampliació fitxa 7

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportació any 2016

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Aportació exercici 2017

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportacio ampliacio fitxa 1

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

aportació ampliació fitxa 7

Generalitat de
Catalunya

01/01/16

31/12/19

sense
pròrroga

01/01/16

31/12/19

sense
pròrroga

01/01/16

31/12/19

sense
pròrroga

46.000

Ajuntament de
L'Hospitalet

Subvencionar diferents
programes en materia de
serveis socials, altres
programes relatius al benestar
social i politiques d'igualtat.

2016000165

28/11/17

Benestar i
Famílies

Contracte programa 2016-2019 per
a la coordinacio, la cooperacio i la
col.laboracio entre el departament
de Trellall, Afers Socials i Fam. i
l'Ajuntament de l'Hospitalet de LL,
en materia de serveis socials,
altres programes relatius al
Benestar Social.

167.738

10.000

6.171.450,11

7.041.575,81

Ajuntament de
L'Hospitalet

Subvencionar diferents
programes en materia de
serveis socials, altres
programes relatius al benestar
social i politiques d'igualtat.

08/11/16

Benestar i
Famílies

167.738

10.000

61/85

2016000165

Contracte programa 2016-2019 per
a la coordinacio, la cooperacio i la
col.laboracio entre el departament
de Trellall, Afers Socials i Fam. i
l'Ajuntament de l'Hospitalet de LL,
en materia de serveis socials,
altres programes relatius al
Benestar Social.

Subvencionar diferents
programes en materia de
serveis socials, altres
programes relatius al benestar
social i politiques d'igualtat.

Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya
08/11/16

Econòmiques
(€)

aportació any 2016

6.171.450,11

Benestar i
Famílies

01/01/16
Departament de
Benestar Social i
Familia Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Aportació exercici 2017

31/12/19

sense
pròrroga

7.041.575,81

Ajuntament de
Barcelona

Ajuntament de
Granollers

Ajuntament de
L'Hospitalet

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

Gestió

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

Ajuntament de Lleida

12/07/16

Benestar i Drets
Socials

21/09/16

sense
pròrroga

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Rubi

Ajuntament de
Tarragona

Ajuntament de
Terrassa

62/85

2016000136

2016000130

2016000010

Acord de col·laboració amb l'entitat
AEMA, SCCL

Acord col·laboració amb l'entitat
Associació Club d'Esplai La Florida

Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona

Establir el marc de cooperació
per tal que l'entitat formi part de
la xarxa educativa del territori a
través, entre d'altres, de
realitzar actuacions de suport a
la tasca escolar (TEA) fora de
l'horari lectiu

Establir el marc de cooperació
per tal que l'entitat formi part de
la xarxa educativa del territori a
través de realitzar actuacions
de suport a la tasca escolar
(TEA), fora de l'horari lectiu,
emmarcades, principalment en
el PEE

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

AEMA, SCCL

26/07/16

26/07/16

Benestar i Drets
Socials
Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Benestar i Drets
Socials
Associació Club
d'Esplai La Florida

Ajuntament de
L'Hospitalet
20/10/15

2016000005

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

Diputació de Barcelona

30/11/05

2015000050

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

9.000

Addenda econòmica: any 2016,
6.000,-€, any 2017, 12.000,-€

18.000

Realització Tallers d'Estudi Assistit
als centres educatius Pau Vila,
Pau Casals, Joaquim Ruyra,
Menéndez Pidal, Eduard Fontserè
i Margarida Xirgu

26/07/16

30/06/19

sense
pròrroga

26/07/16

31/08/19

sense
pròrroga

20/10/15

20/10/16

20/10/19

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

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.
sense
pròrroga

30/11/05

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/09/15

Gestió

Benestar i Drets
Socials
Universitat Oberta de
Catalunya

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 al Pla Educatiu
d'Entorn

Gestió

Addenda econòmica: Any 2016,
3.000,-€, any 2017, 6.000,-€

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

Realització Tallers d'Estudi Assistit
als centres educatius Folch i
Torres, Puig Gairalt i Pere Lliscart

Gestió

Gestió

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

Coordinar i optimitzar els serveis
municipals per tal de desenvolupar
les actuacions adreçades
especialment a donar suport al Pla
Educatiu d'Entorn

Benestar i Drets
Socials

01/09/15
Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Addenda econòmica: Any 2015,
9.800,-€, Any 2016, 18.200,-€

31/08/19

sense
pròrroga

28.000

63/85

2015000050

2015000039

2015000020

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 al Pla Educatiu

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

Conveni de col·laboració de
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, per a la realització de
Programes de Formació i Inserció
organitzats en la modalitat PTT

Concretar els termes de
col·laboració per a la
realització d'un Pla de
Transició al Treball a la localitat
de L'Hospitalet, en el marc dels
programes de formació i
inserció (PFI)

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

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

01/09/15

28/04/15

05/03/15

Benestar i Drets
Socials

Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

2015000017

2015000010

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

Serveis a les
Persones

Generalitat de
Catalunya

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
27/01/15

Benestar i
Famílies

01/09/15

31/08/19

sense
pròrroga

28/04/15

31/12/15

31/12/19

05/03/15

05/03/16

05/03/19

Pla de Transició al Treball

Pla de Transició al Treball

Addenda econòmica, 20 de
desembre de 2016

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

sense
pròrroga

16/03/15
CAMBRA DE
COMERÇ DE
BARCELONA

28/01/14

29.500

Serveis a les
Persones

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE
MARES I PARES DE
CATALUNYA

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

Addenda econòmica, any 2016,
10.325,-€, any 2017, 19.175,-€

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
participacio en el projecte recollit

28/01/14

31/12/14

31/12/18

64/85

2015000010

2015000003

2014000062

2014000026

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

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

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

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

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.

Acord de col·laboració entre
l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat i Plàudite Teatre

28/01/14

19/12/14

Benestar i
Famílies

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

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Facilitar i col·laborar amb
l'entitat Plàudite Teatre per tal
de portar a terme activitats de
formació i difusió de les arts
escèniques.

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

28/01/14

31/12/14

31/12/18

19/12/14

19/12/17

19/12/18

19/04/07

31/12/07

31/12/18

22/04/14

31/12/18

sense
pròrroga

20/01/14

30/06/14

30/06/19

1.500

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
ampliar el programa de la
concessió de la targeta rosa
par a ciutadans compresos
enre els 60 i els 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

Econòmiques
(€)

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

141.904

Seguretat,
Convivència i
Civisme
Àrea Metropolitana de
Barcelona (Entitat del
Transport)

22/04/14

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Acord col·laboració

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Addenda econòmica 2015

20.000

20.000

PLAUDITE TEATRE

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

27/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

Ajuntament de
L'Hospitalet

65/85

2014000021

2014000020

2014000019

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.

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

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

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.

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 del Moli"
27/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

20/01/14

30/06/14

30/06/19

18/12/13

18/12/14

18/12/18

18/12/13

18/12/14

18/12/18

27/12/13

27/12/14

27/12/18

Escola Bressol "La
Casa dels Arbres"

Ajuntament de
L'Hospitalet
18/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea Metropolitana de
Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet
26/11/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea Metropolitana de
Barcelona

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

20/12/13

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
JAZZTEL

2014000011

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
Creació d'una Escola de
Música de titularitat municipal

04/03/08

Gestió

Creació d'una Escola de Música de
titularitat municipal

Econòmica
sense import
definit

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

Serveis a les
Persones
Generalitat de
Catalunya

22/01/08

sense
pròrroga

66/85

2014000001

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/07/07

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

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

2013000037

2013000007

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

Gestió

Delegació de competències

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

Gestió

14/10/13

14/10/14

14/10/19

sense
definir

18/06/15

18/06/19

08/03/13

31/12/14

31/12/18

sense
definir

31/12/13

31/12/18

Assessorament, col·laboració i
cessió de materials.

Ajuntament de
Barcelona
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
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

Gestió

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"

sense
pròrroga

25/07/07
Generalitat de
Catalunya

14/10/13

Assumpció de competències

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet
2013000042

Gestió

convocatoria bianual d'un
premi

26/02/13

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

27/12/12

Econòmiques
(€)

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Altres

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

Dotació no inferior a aquesta
quantitat per part del COTSC, per
dur a terme la convocatoria i la
difusió entre els professionals del
sector
Dotar a la delegació amb els
recursos materials necessaris per
al seu funcionament (mobiliari,
material informàtic, internet, fax,
telèfon, ...), així com els seus
consums.

3.000

6.000

67/85

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

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

24/07/12

Consell Comarcal del
Barcelonès

Altres

Dotació dels recursos humans
necessaris.

Altres

En funció de cada actuació
adquisició o cessió de locals.

AlcaldiaPresidència
Generalitat de
Catalunya

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

AlcaldiaPresidència

2012000010

Promoció i distribució del
Ptograma Carnet Jove

22/06/12

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Gestió

sense
definir

31/12/13

31/12/18

05/12/12

05/12/30

sense
pròrroga

sense
definir

sense
definir

sense
pròrroga

02/07/12

02/07/13

02/07/19

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

Patrimonials

IKEA IBERICA SA

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

Promoció de la web
www.barcelonesjove.net

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/09/12

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.

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

Promoció d'una Modificació
puntual de PGM.

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.

Promoció i distribució Programa
Carnet Jove

1.250

68/85

2012000010

2012000006

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

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

Promoció i distribució del
Ptograma Carnet Jove

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.

22/06/12

Serveis a les
Persones

Generalitat de
Catalunya

02/07/12

02/07/13

02/07/19

sense
definir

30/06/14

30/06/19

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/05/12

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat
Escola Tecla Sala

2012000002

Ajuntament de
L'Hospitalet

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

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.

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

2011000003

2011000002

15/11/11

Espai Públic,
Urbanisme i
Sostenibilitat

sense
definir

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

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

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

30/06/19

Ajuntament de
L'Hospitalet

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

30/06/14

22/03/11

Educació i Cultura

Hisenda i
Recursos
Generals

sense
pròrroga

01/12/10
Generalitat de
Catalunya

22/02/11

Gestió

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

Agència Catalana de
Certificació

Gestió

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

01/01/11

01/01/14

01/01/19

69/85

2011000002

2011000001

2010000010

2010000006

2010000001

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)

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

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

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

22/02/11

Hisenda i
Recursos
Generals

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
Participació en el Programa
PICEM

22/02/11

Ajuntament de
L'Hospitalet
21/12/10

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.

Gestió

01/01/11

01/01/14

01/01/19

sense
definir

23/12/11

23/12/18

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"
sense
pròrroga

10/01/10

Ajuntament de
L'Hospitalet
13/07/10

Gestió

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.

Educació i Cultura
Generalitat de
Catalunya

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

Gestió

Serveis a les
Persones

Generalitat de
Catalunya

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

Gestió

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

Gestió

Altres

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

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

13/07/19

sense
definir

31/12/10

31/12/18

Universitat Politècnica
de Catalunya - UPC

Ajuntament de
L'Hospitalet
26/01/10

Promoció
Econòmica i
Ocupació

Altres

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

Fundació Privada
ECOM

70/85

2009000009

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
Púbilca de titularitat municipal

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
Creació de l'Escola Bressol
Municipal La Casa dels Contes

21/12/09

Educació i Cultura
Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet
Creació de l'Escola Bressol
Municipal La Casa del Parc

21/12/09

Ajuntament de
L'Hospitalet
27/10/09

Ajuntament de
L'Hospitalet

2009000001

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.

27/01/09

Creació llar d'infants "La Casa dels
Contes"

Gestió

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

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa del
Parc"

Altres

Tramitació i impuls del Pla de
millora urbana.

AlcaldiaPresidència
Ibergalex SA

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.

Gestió

Educació i Cultura
Generalitat de
Catalunya

Execució del Pla de Millora
Urbana.

Gestió

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

Gestió

Econòmica
sense import
definit

AlcaldiaPresidència

Caixa de Catalunya

Altres

01/09/09

sense
pròrroga

01/09/09

sense
pròrroga

05/05/09

01/01/99

sense
pròrroga

23/02/09

01/01/30

sense
pròrroga

Obres d'urbanització i edificació

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.
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 l'Hospitalet.

71/85

2009000001

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

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

27/01/09

AlcaldiaPresidència

Fundació Privada
Família i Benestar
Social

Ajuntament de
L'Hospitalet

2008000010

Addenda al conveni subscrit entre
la Fundació La Caixa i l'Ajuntament
de L'Hospitalet de Llobregat l'11de
novembre de 1993, relatiu a la
Biblioteca del Centre

Cessió de la Fundació La
Caixa a favor de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, de
l’ús del local i el mobiliari de la
biblioteca del Centre Cultural
titularitat de l’Obra Social “la
Caixa”, situat a la Rambla Just
Oliveras, 56

23/12/08

Econòmica
sense import
definit

Gestió

Serveis a les
Persones

Fundació La Caixa

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

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.

23/02/09

01/01/30

sense
pròrroga

23/12/08

23/12/18

sense
pròrroga

23/12/08

23/12/09

23/12/18

Prorrogar fins a 31 de desembre
de 2018 la vigència del Conveni
subscrit amb data 11 de novembre
de 1993, en què es regula la
cessió de l'ús del lcoal i el mobiliari
de la biblioteca del Centre Cultural,
actualment Auditori Rafael
Barradas.
Prorrogar fins a 31 de desembre
de 2018 la vigència del Conveni
subscrit amb data 11 de novembre
de 1993, en què es regula la
cessió de l'ús del lcoal i el mobiliari
de la biblioteca del Centre Cultural,
actualment Auditori Rafael
Barradas.

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

4.000

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

atorgament d'un premi

23/12/08

Serveis a les
Persones

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

Diputació de Barcelona

Generalitat de
Catalunya

Econòmiques
(€)

Aportacio per part de Benestar
Social de la Diputació de
Barcelona

Econòmiques
(€)

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

4.000

3.000

72/85

2008000004

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
Descentralització de la
informació, els recursos i
dinamització als centres de
secundària.

06/05/08

Serveis a les
Persones
Diputació de Barcelona

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.

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/04/08

Altres

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

Altres

Altres

Serveis a les
Persones

Consell Comarcal del
Barcelonès

Altres

sense
definir

sense
definir

01/01/00

sense
definir

31/12/13

31/12/18

sense
definir

sense
definir

sense
pròrroga

sense
definir

31/12/13

31/12/18

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

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 SantsBadal 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

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

Serveis a les
Persones

Ajuntament de
L'Hospitalet

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.
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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

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

Serveis a les
Persones

Consell Comarcal del
Barcelonès

Ajuntament de
L'Hospitalet

2007000009

2007000008

2007000007

2007000005

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.

Gestió

AlcaldiaPresidència
Renta Corporación
Real Estate On Sau

Gestió

sense
definir

31/12/13

31/12/18

10/05/06

01/01/99

sense
pròrroga

sense
definir

26/07/14

26/07/19

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
vialitat.

Ajuntament de
L'Hospitalet

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

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

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

02/10/07

Altres

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

25/07/07

Governació

Dirección General de
Tráfico - DGT

Federación Española
de Municipios y
Provincias

Creació de l'Escola Bressol
Municipal La Casa del Molí

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/07/07

Creació i manteniment Oficina
Municipal d'Escolarització

Educació i Cultura
Generalitat de
Catalunya

18/04/07

Gestió

Educació i Cultura

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

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

Gestió

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

25/07/07

sense
pròrroga

01/01/07

sense
pròrroga

74/85

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

Generalitat de
Catalunya

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa del
Molí"

sense
pròrroga

01/01/07

Ajuntament de
L'Hospitalet
2007000004

Conveni amb la Direcció General
de Trànsit en matèria control de
velocitat amb aportació d'aparell
cinemòmetre

Controlar la velocitat del transit
dins el municipi

18/04/07

Seguretat,
Convivència i
Civisme

05/09/07

05/09/08

05/09/19

sense
definir

22/10/07

22/10/19

sense
definir

12/05/14

12/05/19

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
Barcelona

Ajuntament de
L'Hospitalet

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

Consorci Administració
Oberta de Catalunya CAOC

Consorci Localret

Generalitat de
Catalunya

2006000002

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
16/03/06

Hisenda i
Recursos
Generals

Gestió

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

Consorci Administració
Oberta de Catalunya CAOC

75/85

Ajuntament de
L'Hospitalet

Pontificia Universidad
Católica del Perú - LA
PUCP

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.

22/02/06

Benestar i
Famílies

Pontificia Universidad
Católica del Perú - LA
PUCP

Universitat de
Barcelona - UB

Universitat de
Barcelona - UB

Ajuntament de
L'Hospitalet

2005000005

Conveni interadministratiu de
col·laboració entre l'Entitat
Metropolitana del Transport (EMT)
i l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat relatiu al transport
adaptat

Establiment d'un marc de
definició i de col·laboració per
a l'estructuració, finançament i
gestió del servei públic de
transport adaptat "porta a
porta" per a persones amb
mobilitat reduïda severa a
l'Hospitalet de Llobregat

14/12/05

Seguretat,
Convivència i
Civisme

Àrea Metropolitana de
Barcelona (Entitat del
Transport)

Àrea Metropolitana de
Barcelona (Entitat del
Transport)

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

Desenvolupament d'un
programa intergeneracional
d'habitatges compartits entre
persones grans i estudiants
universitaris.

30/11/05

Benestar i
Famílies

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Altres

Econòmiques
(€)

Altres

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

31/03/06

31/03/10

31/03/19

01/07/13

01/07/16

01/07/19

29/07/05

30/06/06

30/06/19

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

Econòmiques
(€)

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

Altres

L'AMB assumeix el finançament
del 78% del pressupost anual del
servei i l'Ajuntament el 22%.

Altres

L'AMB assumeix el finançament
del 78% del pressupost anual del
servei i l'Ajuntament el 22%.

Econòmiques
(€)

Import màxim anual de
finançament per taxis addicionals
que assumeix l'Ajuntament d'acord
amb l'addenda

Altres

3.500

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

3.500

120.000

76/85

Fundació Viure i
Conviure de Caixa
Catalunya

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

Desenvolupament d'un
programa intergeneracional
d'habitatges compartits entre
persones grans i estudiants
universitaris.

30/11/05

Benestar i
Famílies

Universitat Autònoma
de Barcelona - UAB

Universitat Politècnica
de Catalunya - UPC

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

2004000007

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

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

29/07/05

30/06/06

30/06/19

sense
definir

31/12/13

31/12/18

07/07/05

31/12/05

31/12/18

Ajuntament de
L'Hospitalet
25/05/05

Coordinació i
Economia
Gerència Regional del
cadastre a Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet
27/04/05

Patrimonials

Benestar i
Famílies

Generalitat de
Catalunya

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'e-government i dins del marc del
projecte Prelude

Gestió

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.

Altres

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

Ajuntament de
Badalona
22/12/04

Recursos Humans
i Tecnologia

12/11/03

sense
pròrroga

Ajuntament de
Barcelona

77/85

Ajuntament de Girona

Ajuntament de
Granollers

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

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

Ajuntament de Lleida

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'e-government 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

Ajuntament de Mataró

22/12/04

Recursos Humans
i Tecnologia

12/11/03

sense
pròrroga

Ajuntament de Reus

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat

Ajuntament de
Terrassa

78/85

Consorci Localret

Diputació de Girona

Diputació de Lleida

Diputació de Tarragona

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'e-government 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

Generalitat de
Catalunya
22/12/04

Recursos Humans
i Tecnologia

12/11/03

sense
pròrroga

Societat Serveis
Públics i Electrònics
S.A.

Universitat de Girona

Universitat Oberta de
Catalunya

Universitat Politècnica
de Catalunya - UPC

Universitat Pompeu
Fabra

79/85

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

31/12/18

sense
definir

31/12/13

31/12/18

sense
definir

31/12/13

31/12/18

Federación Española
de Municipios y
Provincias

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

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
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2004000003

2004000002

2004000001

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 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.

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

Creació de l'Escola Bressol
Municipal La Casa dels Arbres

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.

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

01/06/04

Educació i Cultura

Generalitat de
Catalunya

Ajuntament de
L'Hospitalet
02/03/04

Hisenda i
Recursos
Generals

Ajuntament de
L'Hospitalet

Ajuntament de
L'Hospitalet
2003000003

2003000001

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

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

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

14/10/03

28/02/03

Gestió

02/03/04

01/03/14

01/03/19

03/02/04

03/02/05

03/02/19

Gestió

Gestió

Gestió

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

Recursos Humans
i Tecnologia

Serveis a les
Persones

43.855

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

Serveis a les
Persones
Diputació de Barcelona

Adhesió a l'extranet de les
Administracions Catalanes EACAT

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
03/02/04

Gestió

Creació llar d'infants "La Casa dels
Arbres"

sense
pròrroga

14/10/03
Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

Consorci Administració
Oberta de Catalunya CAOC

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Gestió

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

Proveir el servei d'EACAT

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

28/02/03

31/12/03

28/12/18

81/85

2003000001

2002000002

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

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

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

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

28/02/03

13/12/02

Serveis a les
Persones

Seguretat
ciutadana,
circulació,
transports i via
pública

NOTARI ARXIVER
DISTRICTE
NOTARIAL DE
L'HOSPITALET

Gestió

Ajuntament de
L'Hospitalet

Altres

Ajuntament de
L'Hospitalet

Econòmiques
(€)

Fer ús de l'espai segons les
condicions establertes.

28/02/03

31/12/03

28/12/18

14/01/03

14/01/04

14/01/19

15/03/02

31/12/02

31/12/18

24/10/01

24/10/11

24/10/19

sense
definir

sense
definir

01/01/00

Local, material, vestuari, vehicles

30.000

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

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 josepsanta eulalia

21/12/01

Benestar i
Famílies
Generalitat de
Catalunya

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
13/07/01

2001000002

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

Altres

Gestió

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

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

Patrimonials

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

Gestió

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
04/04/01

Hisenda i serveis
centralitzats
Àrea Metropolitana de
Barcelona

82/85

2001000001

2000000008

2000000007

2000000006

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

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

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
04/04/01

Gestió

Serveis a les
Persones
Diputació de Barcelona

Gestió

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

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
01/01/00

Ajuntament

19/11/98

19/11/02

19/11/19

01/06/93

01/06/98

01/06/19

23/03/07

23/03/08

23/03/19

22/01/07

22/01/11

22/01/19

CABLE I TELEVISIÓ
DE CATALUNYA SA

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/01/00

Ajuntament
TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.

Ajuntament de
L'Hospitalet
Intercanvi d'Informació
Cartogràfica Digital.

01/01/00

Ajuntament

COLT TELECOM

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
Intercanvi d'informació de
planejament urbanístic

01/01/00

Ajuntament
MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS

83/85

2000000004

2000000003

2000000002

2000000001

1998000001

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

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

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

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

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

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/01/00

Ajuntament

16/05/95

16/05/00

16/05/19

11/01/95

11/01/00

11/01/19

29/04/94

29/04/99

29/04/19

28/03/95

28/03/00

28/03/19

01/01/99

01/01/04

01/01/19

ENHER-HEC

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/01/00

Ajuntament
FUERZAS
ELECTRICAS DE
CATALUNYA, S.A.

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/01/00

Ajuntament
SOCIETAT GENERAL
D'AIGÜES DE
BARCELONA

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/01/00

Ajuntament
GAS NAUTRAL SDG,
S.A.

Ajuntament de
L'Hospitalet
01/09/98

Econòmiques
(€)

Dotació anual

90.151,82

Serveis a les
Persones
Ajuntament
d'Esplugues

Econòmiques
(€)

Dotació anual

90.151,82

84/85

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

sense
definir

sense
definir

01/01/00

Ministerio de Economia
y Hacienda

85/85

