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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A LA
REALITZACIÓ DEL CURS SUPERIOR UNIVERSITARI SMART SOCIAL CITY:
ESTRATEGIES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ, ORGANITZAT PEL DEPARTAMENT
D’EMPRESA DE LA UNIVERSITAT
El Regidor de Govern d’Innovació Social, en exercici de les facultats que li atorga 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 d’acord amb l’establert a l’article 1.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats, són funcions de la Universitat, entre d’altres, la creació
desenvolupament, transmissió i critica de la ciència, la tècnica i la cultura, així com la
difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, la qualitat de
vida i el desenvolupament econòmic.
ATÈS que la Universitat de Barcelona com a corporació de dret públic, té atribuïda entre
d’altres funcions, la de col·laborar amb les administracions publiques, institucions i entitats
privades amb la finalitat de elaborar, participar i desenvolupar plans i accions que
contribueixin al progrés de la ciència, de la difusió de la cultura i el desenvolupament de la
societat.
ATÈS que la ciutat de l’Hospitalet ha obert un procés de transformació anomenat “L’H on. El
futur per endavant” amb el que es pretén emprendre decisions estratègiques per la ciutat
cap a principalment la promoció de la participació de la ciutadania en l’ús eficient i sostenible
de les tecnologies de la informació i les comunitats conforme a la competència establerta en
l’art 25.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases del règim local. I que en aquest àmbit de
transformació vol incorporar noves oportunitats i garantir un creixement sostenible, aplicant
solucions innovadores que permetin la seva expansió en l’àmbit de tot el municipi i que al
seu entorn aprofitin totes les oportunitats tecnològiques al seu abast.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet té interès en col·laborar en projectes de transmissió en
processos estratègics i d’innovació, potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat
en el marc de la competència local.
VIST que en data 29 de març , amb registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 25917, la
directora del curs Smart Social City de la Universitat de Barcelona, en representació de la
UB, realitza sol·licitud de col·laboració i participació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, per la
realització d’un curs superior universitari Smart Social City: Estrategies i processos
d’Innovació, organitzat pel Departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona.
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VIST que amb l’objectiu de contribuir a la formació específica, des del col·lectiu de
formadors de la UB es proposa la realització d’un curs superior Universitari Smart Social
City: Estratègies i Processos d’Innovació, del qual es proposa sigui organitzat amb la
col·laboració de l’Ajuntament de l’Hospitalet, que aportarà a la Universitat de Barcelona la
quantitat de 5000€.
ATÈS que en el programa d’actuació municipal contempla l’interés d’aquesta administració
per col·laborar en projectes de desenvolupament econòmic, recerca, tecnologia i innovació
social.
VIST, el règim jurídic i el procediment de concessió de subvencions, regulat per la Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), desenvolupada pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS); i per l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions (OGRS) de l’Ajuntament de l’Hospitalet publicada al BOP del dia
10 de febrer de 2005
VIST que l’Ordenança general reguladora del a concessió de subvencions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet al seu article 21.2 estableix que “Excepcionalment, també podran ser
atorgades directament les subvencions singulars, en les quals no es possible la
concurrència pública per les especificacions de les característiques que ha de complir
l’entitat o l’activitat destinatària de la subvenció”.
ATES que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits
establerts.
ATES 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 activitat subvencionades, d’acord amb la documentació que conforme l’expedient.
VIST l’informe favorable emès per la Tècnica Assessora de la Ponència de l’àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de data 12 d’abril.
VIST l’informe favorable emès per l’assessoria Jurídica de data 2 de maig de 2017.
VISTES les competències delegades per l’Alcaldia- Presidència a la Junta de Govern Local
,obrada mitjançant decret 5528/2015, de 15 de juny (BOP 25.06.2015).
La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Govern d’Innovació Social, en exercici
de les facultats que li atorga el Decret d’alcaldia 6375/2016 de 26 de juliol (publicat al BOP
de 5 d’agost de 2016),
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ACORDA:

PRIMER.- APROVAR la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet i Universitat de Barcelona, mitjançant subvenció directa, conforme amb l’article
21.2 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, que té el següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Barcelona, (...)
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Elías García, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, en virtut
del nomenament per Decret 329/2016, de 13 de desembre (DOGC núm. 7267, de 15 de
desembre), com representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que
preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre
(DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre).
I d'altra part, el Sr. David Quirós Brito, Regidor d’Innovació Social, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Reconeixent-se ambdues parts la representació i la capacitat necessàries per a l'atorgament
d'aquest Conveni.

EXPOSEN
I.- Que, d’acord amb l’establert a l’article 1.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, són funcions de la Universitat, entre d’altres, la creació, desenvolupament,
transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura, així com la difusió, la valorització i la
transferència del coneixement al servei de la cultura, la qualitat de la vida i el
desenvolupament econòmic.
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II.-Que, la ciutat de L'Hospitalet ha obert un procés de transformació que pretén emprendre
decisions estratègiques per a la ciutat cap a, principalment, la promoció de la participació de
la ciutadania en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les
comunicacions, conforme a la competència establerta en l’art. 25.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local. En aquest àmbit de transformació vol incorporar noves
oportunitats i garantir un creixement sostenible, aplicant solucions innovadores que
permetin la seva expansió en l'àmbit de tot el municipi i que, al seu torn, permetin que els
serveis que es presten aprofitin totes les oportunitats tecnològiques al seu abast.
Que, el futur de la ciutat de L’Hospitalet passa per un model de desenvolupament urbà
integrat, sostenible i inclusiu, que superi els seus dèficits històrics d’estructura i cohesió
urbana amb nous projectes.
Aquest model urbà també aposta, entre d’altres, pel foment de l’economia productiva,
l’economia social per millorar la competitivitat del teixit productiu i de les zones d’activitat
econòmica a través de les TIC, creant entorns per a la innovació i transferència de
coneixement conjuntament amb les universitats.
Un model de ciutat que també aborda els seus reptes ambientals, per tal de millorar les
condicions d’habitabilitat de la seva població i l’impuls de l’economia verda; el foment del
transport públic, la mobilitat no motoritzada i les zones urbanes de baixa contaminació; la
rehabilitació del nostre parc d’habitatges amb criteris d’ecoeficiencia; l’estalvi energètic, i la
promoció de les energies renovables.
Alhora es pretén que la ciutat entomi les seves problemàtiques urbanes des de la innovació
social, per tal de desenvolupar un model propi de ciutat Intel·ligent, vers solucions
col・lectives innovadores respecte els problemes urbans amb un marcat caràcter social,
configurant un projecte de smart social city.
En aquesta línia d’actuacions l’Ajuntament té interès a col·laborar amb altres agents, públics
i privats, en implantar solucions innovadores que potenciïn i ajudin a desenvolupar aquest
model de ciutat, com és el cas de la Universitat de Barcelona.
III.- Que la UNIVERSITAT DE BARCELONA, a través de la Facultat d’Economia i Empresa,
organitza el Curs Superior Universitari Smart Social City: Estratègies i processos d’innovació.
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IV.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha manifestat la seva voluntat de
col·laborar amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA, en l’organització del Curs Superior
Universitari Smart Social City: Estratègies i processos d’innovació.
En atenció a tot el que s'ha exposat, manifesten la seva voluntat de convenir els següents,

PACTES
Primer.- Objecte i finalitat
L’objecte del present Conveni és instrumentar la col·laboració entre ambdues parts en
l’organització del Curs Superior Universitari Smart Social City: Estratègies i processos
d’innovació que es realitzi, en part, a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat a fi de
promocionar la formació especialitzada entre els seus ciutadans en la matèria que
s’impartirà: Smart Social City.
El curs s’iniciarà el 20 d’abril de 2017 i finalitzarà el 11 de juliol de 2017.
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aporta la quantitat de 5.000 euros a la Universitat
de Barcelona destinats a l’organització del Curs Superior Universitari Smart Social City:
Estratègies i processos d’innovació coordinat per Pilar López-Jurado González que se
celebrarà a d’abril a juny de 2017. Les classes es duran a terme en dos centres: Facultat
d'Economia i Empresa de la UB i Torre Barrina (Centre Municipal de Creació Multimèdia de
l'Hospitalet).
L'aportació es farà un cop s’hagi signat el present conveni.
Tercer.- Obligacions de la Universitat de Barcelona.
La Universitat de Barcelona es compromet a destinar la quantitat 5.000 euros aportats per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’organització del Curs Superior Universitari
Smart Social City: Estratègies i processos d’innovació, que organitza.
Alhora, la Universitat de Barcelona es compromet a fer difusió de la participació de
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat com a col·laborador en aquest projecte. Aquesta
difusió es concreta en les accions:
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-

Inclusió del logo d’ L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat al díptic i a la web
del curs (http://www.ub.edu/csu-smartsocialcity/)

Quart.- Durada
El present Conveni començarà a produir efectes a partir de la seva signatura i serà vigent fins
la finalització del curs objecte del present conveni, i s’extingirà per qualsevol de les causes
previstes a l'ordenament jurídic.
Cinquè.- Justificació i Control Financer
El present conveni resta subjecte al control financer de la Intervenció General municipal, per
a la comprovació del compliment de les seves finalitats.
La Universitat de Barcelona haurà de justificar l’aplicació de la subvenció davant l’àrea
gestora corresponent de l’Ajuntament, abans del 16 de febrer de 2018 la totalitat de
l’activitat realitzada i subvencionada, i el cost de les mateixes, mitjançant compte justificatiu
simplificat, conforme estableix l’art. 75 del reglament de la Llei de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, amb la documentació següent:
• Memòria d’actuació justificativa amb indicació de l’activitat realitzada i els resultats
obtinguts.
• Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat realitzada que consti de:
Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació
de l’acreedor i del document, import, data emisió i en el seu cas data de
pagament.
Les factures o documents de valor probatori equivalent que justifiquin les
activitats anteriors, així com el document de pagament de les mateixes.
Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que financin l’activitat
subvencionada, amb indicació de la procedència i el seu import.
En el seu cas, carta de pagament de reintegrament, en el supòsit de
romanents no aplicats així com els interessos dimanants dels mateixos.
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• Originals i còpies de les factures i altres documents probatoris de les despeses
acompanyada de la documentació acreditativa del pagament.
• Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el
logotip o segell de l’entitat i firmada pel representant de la mateixa.

Sisè- Causes d’extinció
El Conveni s’extingirà pel compliment del mateix, pel transcurs del període de vigència, per
incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció, per mutu acord i també
per resolució per les causes admeses en Dret. Sense perjudici del dret de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat a la revocació total o parcial de l’aportació econòmica per
l’incompliment per part del beneficiari de l’obligació de justificar els destí de l’aportació
econòmica que s’acorda.
Setè.- Resolució de conflictes i jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia resultant de la interpretació o aplicació del
present conveni, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur
que els pogués correspondre, a la jurisdicció contencioso-administrativa dels Jutjats i
Tribunals de Barcelona.
Ambdues parts es comprometen a complir bé i fidelment el present Conveni, i en prova de
conformitat, el signen per duplicat en la data i lloc a l’encapçalament indicades. // Sr. Joan
Elías García, com a Rector, per la UNIVERSITAT DE BARCELONA i el Sr. David Quirós Brito,
Regidor d’Innovació Social per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.”
QUART.- FACULTAR al Regidor de Govern d’Innovació Social per a la signatura del
present conveni de col·laboració.
CINQUÈ.- DONAR PUBLICITAT de la concessió d’aquesta subvenció, d’acord amb el que
disposa l’article 18 de la Llei general de subvencions.
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SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’entitat beneficiària, al Regidor de
Govern d’Innovació Social, a la Técnica Assessora de Ponència de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a l’Habilitat de l’Àrea, a la Intervenció
General, a la Tresoreria Municipal i a la Secretaria General.

Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern d'Innovació Social

David Quirós Brito

