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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ
AMB L’ENTITAT CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET I L’ATORGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ GENERAL PER UN IMPORT DE 35.000,00 EUROS, AMB LA FINALITAT DE
SUBVENCIONAR LES ACTIVITATS ANUALS QUE PORTARÀ A TERME EN EL
TRANSCURS DE L’ANY 2017 .
El Regidor de Govern de Govern de Cultura en exercici de les facultats que li atorguen els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB
de 5 d’agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, va
obrir la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici
econòmic de l'any 2017 i ha aprovat les bases especifiques que les regulen així com els
formularis annexos, per Acord publicat al BOPB 23 de gener de 2017.
ATÈS que durant el període d’exposició no consta en la Secretaria de l’Ajuntament, la
presentació al Registre General d’Entrada de cap al·legació contra l’esmentada convocatòria
ni bases tal com consta a la certificació de data 3 de maig de 2017 que s’adjunta a aquest
expedient. I per tant, el període de presentació de sol·licituds per subvencions de tipus
general s’obrirà el dia 21 de febrer i conclourà el dia 22 de març de 2017
VISTA la sol·licitud de subvenció general següent:
Data de presentació: 10 de març de 2017 (Registre General 21192).
Entitat beneficiària: CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
(NIF G58022542).
Activitat a subvencionar: Activitats anuals
Cost total de l’activitat a subvencionar: 59.155,00,- €.
Import sol·licitat: 35.000,00,- €.
VIST que dins el Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet es manifesta la
voluntat de facilitar la implicació i la participació dels ciutadans i els agents culturals en el
desenvolupament cultural de la ciutat.
VISTA l’acta de la comissió de seguiment de.l conveni de data 10 de març de 2017 on
s’aprova la feina feta el 2016 i el projecte presentat pel 2017.
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ATÈS que el Centre d’Estudis de l’Hospitalet és l’entitat de referència en l’àmbit de la
recerca i els estudis del passat, del present i del futur de la ciutat. El desenvolupament de
les activitats i els acords previstos en el nou acord permet que es facin un seguit d’activitats
que d’una altra manera l’administració i l’entitat no haguessin pogut assumir per separat i
permet que la ciutat se’n beneficiï de forma molt notòria.
ATÈS que el projecte que ha presentat l’entitat CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET, és
una proposta que té per missió:
- Potenciar el coneixement sobre la ciutat (identitat)
- Facilitar la informació i la formació (serveis)
- Incentivar la recerca i la investigació (producció)
- Promoure i difondre les publicacions a nivell local (comunicació)
- Fomentar el debat i l’opinió (participació)
VIST que l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, al seu Article 21. Formes de concessió de subvencions, estableix que les
subvencions es podran tramitar mitjançant concessió directa en el cas que estiguin previstes
nominal i singularment en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VIST que als Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet existeix la partida
nominal 2117.04.3340.489.00.05 Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre
– Centre d’Estudis .
VIST el document de retenció de crèdit número 170028004 de data 9 de juny de 2017, que
certifica l’existència de saldo de crèdit disponible i retingut per a satisfer aquesta subvenció,
amb aplicació a la partida pressupostària núm. 2117.04.334.0.489.00.05 del pressupost
corrent.
ATÈS que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits
establerts tant a les bases específiques d’aquesta convocatòria com a la normativa vigent.
ATÈS que la present subvenció compleix els requisits previstos a l’article 88.2 del Reial
decret 887/2006 per procedir al seu pagament anticipat, tant pel que fa a l’entitat beneficiària
com a les activitats subvencionades, d’acord amb la documentació que conforma
l’expedient; sense perjudici del límit del 80% previst a l’apartat 12 de les bases específiques
per a les subvencions concedides per un import superior a 100.000.- euros.
ATÈS que les bases específiques no preveuen la necessitat de garanties per al pagament
anticipat de les subvencions i per tant, en aplicació del que disposa l’article 42 del RD
887/2006, no procedeix l’exigència de constituir cap garantia.
VIST l’informe amb proposta favorable emès per la cap de Negociat de relació amb entitats i
esplais amb el vist i plau de la Cap de Servei de Cultura, de l’Àrea de Benestar Social i
Drets Socials gestora d’aquesta subvenció.
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VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica.
VISTOS l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
VIST el règim jurídic de concessió de subvencions, regulat per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, desenvolupada pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol; i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el
BOPB de 10 de febrer de 2005.
VIST el Decret de l’Alcaldia 5528, de 15 de juny 2015 publicat en el BOPB el 25 de juny de
2015, que delega a favor de la Junta de Govern Local l’atorgament de subvencions d’acord
amb el que estableixen les bases d’execució del pressupost; i que l’article 23.1 de les Bases
d’execució del pressupost general per a l’exercici 2017 concreta per a imports entre
5.001,00 i 240.400,00 euros.
La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Govern de Cultura,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’acord de col·laboració amb l’entitat CENTRE D’ESTUDIS DE
L’HOSPITALET, del tenor literal següent:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DEL
LLOBREGAT I EL CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
L’Hospitalet,
REUNITS:
D’una banda, el Sr. David Quirós Brito, Regidor de Govern de Cultura, que actua en nom i
representació de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb NIF núm.P0810000J, i en
l'exercici de les facultats que per l’administració executiva li correspon a aquesta Àrea per
decret de l’alcaldia 6375, de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOP el 5/8/2016
I de l'altra, Manuel Domínguez López, president de l’associació Centre d’Estudis de
L’Hospitalet (CEL’H), amb NIF núm. G58022542
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ACTUEN:
El primer, en representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet d’acord amb, les competències
del qual li han estat delegades per l’Alcaldessa - Presidenta, d’acord amb el decret núm. 6375,
de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOP el 5/8/2016
El segon, actuant en nom i representació de l’entitat Centre d’Estudis de L’Hospitalet, amb
domicili social a l’Av. Josep Tarradellas i Joan, 44 (Espai Molí), 08901 L’Hospitalet de
Llobregat, les competències del qual li han estat donades per l’assemblea general de l’entitat,
amb data 18 de març del 2015.
MANIFESTEN:

ANTECEDENTS
Que el CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET (d’ara en endavant el CEL’H), és una entitat
de dret privat sense afany de lucre, fundada l’any 1984.
Entitat de voluntariat, és oberta a qualsevol ciutadà o ciutadana interessats en el coneixement,
la recerca i el debat sobre la ciutat. Amb la finalitat de fer ciutat, associacionisme i d’intervenir a
L’Hospitalet.
Inscrita al Registre d'Entitats Municipal d’aquest Ajuntament amb el núm. 155, i al Registre de la
Direcció General d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, secció primera,
amb el núm. 6810, no manté relació de dependència respecte de l'Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat ni de cap altra institució.
L’entitat utilitza, com a seu social, un local municipal que està ubicat dins del recinte del CC
Tecla Sala d’acord amb les necessitats operatives que, de cadascun dels acords de
col·laboració, se’n derivin.
Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat considera positius per a la ciutat els objectius
expressats per l’entitat i la tasca realitzada fins ara per la mateixa.
Que l’Ajuntament de l’Hospitalet considera important col·laborar en el funcionament de l’entitat i
el manteniment dels serveis que presta als ciutadans/es i estudiosos/es, independentment
d’altres acords que de manera puntual, ambdues parts, puguin aprovar en la revisió anual de
l’ acord de col·laboració
Per tot lo exposat les parts signants
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ACORDEN:
Signar aquest acord de col·laboració, que especifica els nous compromisos del CEL’H
durant els propers quatre anys i els indicadors que permeten el seguiment d’aquests
compromisos, tant en l’àmbit de l’activitat com en el de la gestió. En aquest sentit, l’acord de
col·laboració s’estructura, –a partir de l’enunciat de la missió i la visió–, en objectius
estratègics, objectius operatius i indicadors. Es detallen també els mecanismes de
seguiment de l’acord de col·laboració.
Aquest acord de col·laboració es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1.- Objecte
Aquest acord de col·laboració estableix les relacions entre l’Ajuntament de L’Hospitalet com
a administració local i el CEL’H com a entitat de la ciutat, 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 l’Ajuntament atorga a l’entitat per tal de dur-les a terme.

Clàusula 2.- Compromisos del Centre d’Estudis de L’Hospitalet
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet, es compromet a:
• 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.
• 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 financiación del terrorismo.
Determinar els recursos necessaris per al compliment del objectius fixats.
Supervisar el compliment dels objectius previstos en el present acord de col·laboració d’acord
amb els mitjans econòmics i humans al seu abast.
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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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.
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.

Clàusula 3.- Missió, visió, objectius i indicadors
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet, com a entitat cultural de la ciutat ha d’assolir la missió,
visió, objectius i indicadors que tot seguit s’indiquen.

Missió de l’entitat segons l’acord de col·laboració
Incidir en l’estudi, en el coneixement i en la difusió de la realitat històrica i social de la ciutat,
sobretot en els aspectes relacionats amb la cultura i la identitat local, d’acord amb els seus
orígens i amb la seva diversitat cultural, amb les següents finalitats:
-POTENCIAR el coneixement sobre la ciutat (Identitat)
-FACILITAR la informació (Serveis)
-INCENTIVAR la recerca i la investigació (Producció)
-PROMOURE I DIFONDRE les publicacions a nivell local (Comunicació)
-FOMENTAR el debat i l’opinió (Participació)
-FORMAR part de Consells, Plataformes, Fòrums..., tant a nivell local com
supralocal, que siguin coherents amb els àmbits d’actuació i els objectius de
l’associació.

Visió de l’entitat segons l’acord de col·laboració
L’Hospitalet és una ciutat forjada amb l’arribada de persones d’altres contrades des
de fa segles, encara que especialment en els darrers cent anys. Aquest és un fet
central a la nostra ciutat i el CEL´H pretén tractar-ho en la línia d’afavorir la cohesió i
la integració de la població
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El CEL’H vol ser, un espai obert a la ciutadania i declara voluntat expressa de treballar en el
foment de la recerca i difusió dels trets socials i culturals que caracteritzen a la ciutat de
L’Hospitalet
El CEL’H, també, té en compte el seu entorn local, metropolità i nacional amb vocació, de
servei públic i compromís amb la difusió de la seva història, els seus trets característics com
a col·lectivitat social, cultural i en l’àmbit de l’educació.
El CEL´H continua recolzant i potenciant l’associacionisme, entenent-lo com una de
les eines cabdals d’integració i participació de les persones en el seu entorn social.
També vol afavorir les relacions entre les entitats tant de la ciutat com de la resta de
l’àmbit del territori de parla catalana.
La pau és la condició prèvia necessària per poder gaudir d’una vida digna, pel
desenvolupament humà, per la llibertat i la cultura. Per aquestes raons, el CEL´H vol
participar en la difusió de la cultura de pau.

Objectius estratègics del Centre d’Estudis de L’Hospitalet
− Difusió, dinamització i actualització del fons bibliogràfic i d’estudis locals de L’Hospitalet,
manteniment i acolliment dels usuaris i usuàries dels serveis de consulta pública.
− Incentivar els treballs d’investigació local
− Foment i difusió de les publicacions de recerca i estudi locals.
− Coorganitzar, promoure i difondre, conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, les
convocatòries Beques L’Hospitalet.
− Participar en el projecte de l’exposició permanent d’història de L’Hospitalet al Museu de
L’Hospitalet al seu equipament municipal de Casa Espanya.
− Participar en activitats relacionades amb la difusió o la recerca del patrimoni cultural o la
memòria històrica de la ciutat, en col·laboració o de forma conjunta amb el Museu de
l’Hospitalet, a proposta de l’entitat o de l’Ajuntament.
− Participació als organismes de l’Ajuntament de L'Hospitalet als que sigui convocada l’entitat.
− Participació als processos oberts a les entitats i ciutadans en els quals la seva presència
sigui requerida per part de l’Ajuntament de L'Hospitalet o altres organismes públics.
− Per a la consecució i mesura d’aquests objectius estratègics, s’han definit un conjunt
d’objectius operatius i uns indicadors d’avaluació i seguiment, que es detallen a continuació.

Objectius operatius i indicadors per a la consecució dels objectius estratègics
3.1.CREIXEMENT, I MILLORA DEL FINANÇAMENT DE L’ENTITAT FOMENT I
PRESÈNCIA DE L’ENTITAT
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3.1.1 Objectius operatius
3.1.1.1 Creixement de la massa social de l’entitat
Indicador: Número d’altes i baixes de socis
3.1.1.2 Millorar la relació del CEL’H amb els seus usuaris
Indicador: Definició d’un protocol i un temps de resposta a les possibles queixes
formulades: temps de 48 hores.
3.1.1.3 Millora del finançament de l’entitat
Indicador: Preus de les quotes dels associats i aportacions dels socis protectors
Indicador: Comercialització de serveis i col·laboracions de l’entitat amb el sector privat i
quantitats rebudes.
Indicador: Nombre de patrocinadors nous a l’any, i quantitats aportades

3.2.DIFUSIÓ, DINAMITZACIÓ, ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT I ACOLLIMENT DELS
USUARIS I LES USUÀRIES DELS SERVEIS PÚBLICS QUE OFEREIX L’ENTITAT.
3.2.1 Objectius operatius
3.2.1.1 Servei de DOCUMENTACIÓ BABEL’H. Atenció als usuaris/es. Consulta del fons
bibliogràfic i accés a la Base de Dades d’Estudis Locals de L’Hospitalet. També per Internet
a http.www.celh.cat
Indicador: Número de consultes realitzades totals anuals
Indicador: Número de consultes d’Internet realitzades totals anuals
Indicador: Nombre de nous registres inclosos al Fons
3.2.1.2 Servei de SUPORT A LA INVESTIGACIÓ Adreçat a investigadors.
Indicador: Nombre total de suports tècnics realitzats anuals amb indicació dels títols i autors
dels treballs.
Indicador: Nombre de consultes realitzades amb indicació del tema consultat i de la
persona.
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3.3.FOMENTAR I DIFONDRE LES PUBLICACIONS PRÒPIES I LES LOCALS
FUNCIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT I DE L’ INTERÈS CIUTADÀ

EN

3.3.1 Objectius operatius
Indicador: Nombre total anual de números publicats
Indicador: Relació d’articles signats per l’entitat o pels seus col·laboradors/es

3.4.COORGANITZAR,
PROMOURE
I
L’AJUNTAMENT
DE
L’HOSPITALET
PROGRAMA”BEQUES L’HOSPITALET”

DIFONDRE,
,
LES

CONJUNTAMENT
CONVOCATORIES

AMB
DEL

3.4.1 Objectius operatius
3.4.1.1 Determinar, conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet les temàtiques a ofertar
en cadascuna de les edicions
Indicador: Nombre de temàtiques proposades
3.4.1.2 Formar part del Jurat de Qualificació
Indicador: Nombre de sessions convocades
3.4.1.3 Participar, conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet en qualsevol iniciativa de
difusió dels treballs guardonats
Indicador: Nombre de reunions de treball efectuades
Indicador: Nombre d’adreces contactades per difondre el programa
3.5.PARTICIPAR EN ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA DIFUSIÓ, LA
RECERCA I LA DOCUMENTACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT, EN
COL·LABORACIÓ O DE FORMA CONJUNTA AMB L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
A PROPOSTA DE L’ENTITAT O DE L’AJUNTAMENT.
3.5.1 Objectius operatius
3.5.1.1 Establir col·laboració o participar conjuntament amb el Museu de L’Hospitalet
Indicador: Nombre de recerques realitzades
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Indicador: Nombre d’activitats efectuades
3.6.PARTICIPACIÓ ALS ORGANISMES DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET ALS
QUE SIGUI CONVOCADA L’ENTITAT
3.6.1.1 Participació a la TAULA SECTORIAL DE CULTURA
Indicador: Nombre de reunions realitzades.
3.6.1.2 Participació a la COMISSIÓ DE REVISIÓ DEL PEPPA
Indicador: Nombre de reunions realitzades i propostes presentades
3.6.1.3 Participació en L’HOSPITALET ESCRIU
Indicador: aportacions presentades per l’entitat.
3.6.1.4. Participació en el GRUP DE PATRIMONI
Indicador: Nombre de reunions realitzades

3.7.AFAVORIR UNA XARXA DE RELACIONS ENTRE DIFERENTS AGENTS SOCIALS I
ALTRES CENTRES D’ESTUDI, EN ESPECIAL ELS QUE FORMIN PART DE LA XARXA
DE CENTRES D’ESTUDI DE DE CATALUNYA.
3.7.1 Objectius operatius
3.7.1.1 Integració en xarxes locals, nacionals i internacionals.
Indicador: Nombre de xarxes a les que es pertany i activitats organitzades amb elles.
3.7.1.2 Incentivar la gira de les seves activitats
Indicador: nombre d’exposicions i activitats que giren pel territori
3.7.1.3 Fer i executar un pla de comunicació que incorpori les accions encaminades a la
difusió del conjunt d’activitats i la transmissió de coneixement generades a través d’aquestes
activitats
Indicador: Nombre d’activitats encaminades a la difusió

3.8. ALTRES PROPOSTES
3.8.1 Objectius operatius
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3.8.1.1 Redacció del nou Manual d’Història de L’Hospitalet
3.8.1.2 Projecte museogràfic de l’exposició permanent d’història del Museu de l’Hospitalet.
Indicador: Redacció de la documentació bàsica per ambdós projectes
3.8.1.3 Col·laboració en l’organització del dia de la Memòria Democràtica de l’Hospitalet
Indicador: Nombre d’activitats

Clàusula 4: Compromisos de L’Ajuntament de l’Hospitalet

4.1.Dotació Econòmica
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
Per aquest motiu, 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 de Llobregat, 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. Per fer-ho efectiu, en el termini màxim de dos anys,
l’aportació econòmica anual del departament competent en matèria de cultura serà aquella
que es consideri tenint en compte el volum d’activitat de l’entitat i tenint en compte que les
activitats del CEL’H són obertes a tothom.
La tramitació del pagament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet es farà
efectiu per a cada anualitat d’acord amb les bases d’execució pressupostària de cada exercici.
4.2.Dotació en infraestructures
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

Clàusula 5: Control financer
Justificació
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La modalitat exigida serà la de justificació amb compte justificatiu, amb aportació de
justificant de despesa.
El termini màxim per la presentació de la documentació justificativa davant de l’àrea gestora
serà com a data màxima el 28 de febrer de l’any següent d’haver rebut la subvenció.
El Centre d’Estudis, haurà de justificar la realització del 100% de pressupost presentat amb la
sol·licitud de subvenció, aportant a l’Àrea gestora de l’Ajuntament de l’Hospitalet la
documentació següent:
•

Memòria econòmica del cost de les activitats realitzades que consti de:
− Una relació classificada de les despeses de les activitats
− Originals i còpies de les factures o documents de valor probatori equivalent
que justifiquin les activitats realitzades. Que hauran de reunir els requisits
expressats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i
altres documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa en els terminis establerts
reglamentàriament, acompanyats dels corresponents comprovants de
pagament.
En el cas de presentar nòmines, aquestes s’acompanyaran dels
corresponents TC1 i TC2 de la Tresoreria general de la Seguretat Social i
els corresponents models d’IRPF
− Un balanç econòmic de l’activitat on hi constin tant les despeses de
l’activitat, com la procedència del finançament de l’activitat.

•

Memòria que contindrà els indicadors i el resultats de la valoració del grau d'assoliment
dels objectius de l’acord de col·laboració durant l'any implicat, i una descripció dels
aspectes més significatius de l’activitat.

•

Informe de la persona responsable de l’entitat, conforme s’han realitzat les activitats
objecte d’aquest acord de col·laboració.

•

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip
o segell de l’entitat i signada pel representant de la mateixa.

Aquesta documentació ha de garantir que el beneficiari de l’ajut, ha realitzat l’acció
subvencionada i ha complert els requisits. No es podrà signar l’addenda de l’anualitat en
curs fins que no s’hagi acceptat mitjançant resolució la justificació de l’anualitat anterior. Que
haurà de ser presentada de conformitat amb l’art 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de
subvencions.

Clàusula 6: Vigència
Aquest acord de col·laboració serà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre
de 2020.

Clàusula 7: Seguiment de l’acord de col·laboració
Es constituirà una Comissió de Seguiment de l’acord de col·laboració formada per tres
representants de l’entitat i tres representants de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Seran funcions de la Comissió de seguiment:
-

Avaluar el grau d’assoliment dels objectius i compromisos de l’acord de col·laboració
Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment de l’acord
de col·laboració
Proposar suggeriments que es considerin necessaris per al correcte seguiment de
l’acord de col·laboració
Proposar, si s’escau, l’actualització i adequació dels objectius i compromisos anuals
establerts en aquest acord de col·laboració
Proposar, si s’escau, la modificació de les clàusules de l’acord de col·laboració Altres
funcions que li puguin ser expressament encarregades
Potenciar la cooperació natural amb el sector públic
Proposar un esborrany d’addenda per l’any següent.

La comissió es reunirà almenys dues vegades l’any i, també, cada cop que ho sol·liciti una
de les parts. Actuarà com a secretari de la Comissió de Seguiment un dels representants de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Clàusula 8: Comunicació i difusió
L’entitat Centre d’Estudis de L’Hospitalet es compromet a fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament de L’Hospitalet en tot el material de comunicació i de difusió, incloent el seu
logotip en tots els mitjans de difusió de les activitats i programacions que es diguin a terme
amb el seu suport, la documentació corresponent dels quals s’inclourà en la memòria de
l’activitat subvencionada.

Clàusula 9: Incompliment
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La vigència d’aquest acord de col·laboració s’extingirà anticipadament per qualsevol de les
causes següents:
a) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de fer front a les obligacions que se’n
derivin.
b) L’ incompliment manifest dels seus pactes.
c) L’acord mutu de les parts, el qual s’expressarà per escrit.
d) La denúncia d’alguna de les parts, amb un preavís de tres mesos.

Clàusula 10: Protecció de dades i Confidencialitat
Ambdues parts estan obligades a guardar estricte secret, absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol informació que poguessin conèixer amb ocasió del compliment d’aquest
conveni, i a utilitzar-les amb l’única finalitat de prestar els serveis encarregats.
Així mateix el Centre d’Estudis es compromet a tractar les dades de caràcter personal a les
que tinguin accés en virtut de la relació jurídica que té amb aquest Ajuntament, observant
els principis exigibles per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, així com la resta de
normativa de desenvolupament.

Clàusula 11: Jurisdicció
En cas necessari la comissió de Seguiment es reunirà per resoldre les reclamacions,
controvèrsies i/o discrepàncies que amb motiu d’aquests pactes es pugui suscitar entre les
parts.
En cas que persistís el conflicte, serà la jurisdicció contenciosadministrativa l’encarregada de
dirimir-lo

Clàusula 12: Independència del perceptor de l’ajut
Les parts reconeixen mútuament i expressament que el Centre d’Estudis de L’Hospitalet és
una entitat de dret privat, sense ànim de lucre, que no està en relació de dependència
respecte l’Ajuntament de L’Hospitalet

En cap cas ni circumstància la signatura d’aquest acord de col·laboració suposa l’existència
d’una relació funcionarial o laboral entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la plantilla i/o els socis
o sòcies de l’entitat.
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I en prova de conformitat les parts signen aquest acord de col·laboració per duplicat
exemplar en el lloc i en data indicats a l’encapçalament

SEGON.- ATORGAR la subvenció general següent:
Entitat beneficiària: CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
(NIF G58022542).
Activitat subvencionada: Activitats anuals
Cost total de l’activitat subvencionada: 59.155,- €.
Import concedit: 35.000,- €.
TERCER.- ABONAR a l’entitat CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET l’import de la
subvenció nominal prepagable del 100% de la quantitat atorgada, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2117.04.3340.489.00.05, d’acord amb el document de retenció de
crèdit número 170028004, de data 9 de juny de 2017, en els termes previstos a l’article 88.2
del RD 887/2006 i a l’apartat 12 de les bases específiques; dispensant-la de la imposició de
garantia.
QUART.- COMUNICAR a l’entitat beneficiària que aquesta subvenció resta sotmesa a les
exigències previstes tant a les bases específiques com a la normativa vigent aplicable, entre
les quals:
-

Justificar el compliment dels requisits, la realització de l’activitat i el compliment de la
finalitat pels quals s’atorga aquesta subvenció.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l’òrgan
competent, així com al control financer al que fa referència la disposició addicional 14
en relació al títol III de la Llei general de subvencions.

-

Comunicar a aquest Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financen la mateixa activitat o projecte, durant els dotze mesos
anteriors.

-

Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, en els casos
establerts a la legislació mercantil o sectorial.

-

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, durant un
període de sis anys.

-

Adoptar les mesures de difusió, en el sentit d’establir que l’activitat o projecte s’ha
realitzat amb ajuda o subvenció de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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-

Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no pugui justificar, o al
reintegrament total dels fons, en el supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general
de subvencions.

-

Comunicar a l’Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o administració de
l’entitat a efectes de fer-los públics quan la subvenció atorgada superi els 10.000
euros segons el que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- ADVERTIR a l’entitat beneficiària que:
-

-

-

En tractar-se de un projecte que ha rebut una subvenció inferior a 60.000 euros,
l’entitat beneficiària haurà de presentar a l’àrea gestora la documentació justificativa
del projecte en la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de
despesa abans del 16/02/2018 (segons modalitat de justificació amb compte
justificatiu),d’acord amb el que estableix l’apartat 15 de les bases i mitjançant
instància acompanyada dels formularis normalitzats que consten a les bases
específiques.
La documentació aportada romandrà en poder de l’àrea gestora fins a la finalització
de la realització del control financer previst als articles 44 i següents de la Llei
general de subvencions.
Com a entitat inclosa en el supòsit previst a l’article 3-b) de la llei estatal 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà
de donar compliment al què preveuen els articles 5.4, 6 i 8.2, en relació amb l’article
8.1.a), b) i c) de la llei de esmentada.

SISÈ.- FACULTAR al Regidor de Govern de Cultura per a la signatura del present acord de
col·laboració.
SETÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’atorgament d’aquesta subvenció, d’acord amb el que
disposen l’article 13 de les bases específiques i l’article 18 de la Llei general de
subvencions.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’entitat CENTRE D’ESTUDIS DE
L’HOSPITALET, a la cap de Servei de Cultura, a l’Habilitat de l’Àrea, al Registre d’Entitats,
a la Intervenció General, a la Tresoreria Municipal i a la Secretaria General.
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Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Cultura

David Quirós Brito

