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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LES
ASSOCIACIONS DE JUBILATS I PENSIONISTES DE L’HOSPITALET PER PROMOURE
L’ENVELLIMENT ACTIU I LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES GRANS ALS CASALS
MUNICIPALS DE LA CIUTAT.
La Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran, 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 les associacions de gent gran i de jubilats/des i pensionistes del municipi
L’Hospitalet tenen com a finalitat crear un punt de trobada i de reunió d’aquells temes
d’interès, d’esbarjo i de convivència activa de la gent gran.
I atès que la relació de col·laboració entre les diferents associacions de persones jubilades i
pensionistes i l’Ajuntament de L’Hospitalet no és nova, sinó que es remunta fins a l’any
1988.
ATÈS que a la Ciutat de L’Hospitalet hi ha un nombre molt elevat de persones grans que
pertanyen a una associació de persones jubilades i pensionistes, com a forma activa
d’afrontar la nova etapa vital en la que es troben.
VIST que aquesta col·laboració amb les associacions de gent gran per promoure
l’envelliment actiu i la participació de les persones grans a la Ciutat no és nova, sinó que es
ve realitzant des de l’any 2012.
VISTES les Resolucions que a continuació es detallen:
•

Resolució núm. 3016/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Feliu de L’Hospitalet, corresponent
al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3017/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Associació Casal de Gent Gran de la Torrassa, corresponent al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.
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•

Resolució núm. 3018/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Asociación de Jubilados y Pensionistas Provençana, corresponent al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3019/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes del Casal Ermita, corresponent al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3020/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Asociación de Personas Mayores de Santa Eulàlia, corresponent al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3021/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Asociación de Jubilados y Pensionistas del barrio de San José, corresponent al
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3022/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Associació de Jubilats i Pensionistes de Pubilla Casas, corresponent al conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3023/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Asociación de Jubilados y Pensionistas de Can Serra, corresponent al conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

•

Resolució núm. 3024/2017 de data 7 d’abril relativa a l’acceptació de la justificació presentada
per l’entitat Asociación de Jubilados y Pensionistas del Polígono gornal, corresponent al
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2016.

VISTA la Provisió emesa per la Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran que dóna inici al
corresponent expedient.
VIST l'informe tècnic favorable a l’aprovació de la minuta del present conveni que
instrumenta una subvenció, emès per la Cap de Negociat per a la Promoció de la Gent
Gran, adscrita a la Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran.
VIST l’informe jurídic emès per l’Assessora Jurídica de data 07/06/2017.
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VISTOS els projectes d’activitats i el pressupost per l’exercici 2017 elaborats per les
Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet.
VISTA la minuta de conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i les
Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet, per promoure l’envelliment actiu i la
participació de les persones grans als casals municipals de la ciutat, depenent de la
regidoria de govern d’igualtat i gent gran, per l’any 2017.
ATÈS que consta al pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2017, dotació
econòmica nominativa per cobrir les despeses del conveni esmentat.

La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i
les Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet, per promoure l’envelliment actiu i
la participació de les persones grans als casals municipals de la ciutat, depenent de la
regidoria de govern d’igualtat i gent gran, per l’any 2017; mitjançant el qual s’instrumenta la
concessió directa de subvenció a cadascuna de les entitats que participen al mateix amb el
tenor literial següent:
“ MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a estudiar i detectar les
necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics,
(art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis Socials).
Tanmateix, l’Acord GOV/33/2007, de 13 de febrer, (DOGC 4829, 26.02.07) al seu art.2.2 determina com
a equipaments cívics dependents dels ens locals, els centres cívics i de gent gran. En aquest sentit, els
Casals Municipals de Gent Gran són centres destinats a l’esbarjo, trobada i convivència de les persones
grans.

II.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet en sessió de 16 d’abril de 1999, va aprovar el
Reglament de Funcionament dels Casals de Gent Gran que són gestionats directament per
l’administració ordinària de l’Ajuntament. (Publicat al BOP en data 13 de maig de 1999).

III.

La Regidoria de Govern d’Igualtat i Gent Gran contempla promoure l’envelliment actiu i la participació de
les persones grans, avançar en l’obertura dels casals de gent gran a nous perfils d'aquest sector de
població, estimular l’ús normalitzat d’aquest espai per la resta de la ciutadania i donar resposta a les
diverses necessitats de la gent gran de la ciutat i als nous perfils socioculturals de la població que anirà
envellint.
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IV.

Que a la Ciutat de L’Hospitalet hi ha un nombre molt elevat de persones grans que pertanyen a una
associació de persones jubilades i pensionistes, com a forma activa d’afrontar la nova etapa vital en la
que es troben.
Aquestes associacions tenen com a finalitat crear un punt de trobada i de reunió d’aquells temes
d’interès i d’esbarjo per a la gent gran.

V.

Que la relació de col·laboració entre les diferents associacions de persones jubilades i pensionistes i
l’Ajuntament de L’Hospitalet no és nova, sinó que es remunta fins a l’any 1988.

VI.

Atès que resulta necessària una cooperació conjunta,ambdues parts convenen formalitzar el present
conveni de col·laboració, el qual es regirà pels següents:

ACORDS

PRIMER.- OBJECTE.L’Objectiu del present conveni és establir les normes de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i les
Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet, pel desenvolupament de les activitats destinades a la
promoció de l’envelliment actiu al sector de la Gent Gran, que es duran a terme als Casals Municipals de la
Ciutat.
Objectius a garantir:

-

Afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el
foment de la relació i la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.

-

Mantenir la coordinació amb el personal professional de la Regidoria de Govern d’Igualtat i de Gent
Gran per rebre el suport tècnic necessari.

-

Realitzar dos comissions de seguiment anuals.

-

Mantenir coordinació i col·laborar amb altres equipaments del barri i la ciutat.

-

Vetllar per la paritat homes/dones en els òrgans de gestió.

-

Fomentar la implicació i esdevenir punts de dinamització de la gent gran i el treball en xarxa.

-

Potenciar xarxes informals de suport a les persones grans formades per les persones cuidadores, els
amistats, la xarxa veïnal i les persones voluntàries.

-

Estimular l’ús normalitzat d’espais, esdeveniments i serveis oberts a la ciutadania.

-

Afavorir la utilització polivalent dels espais, millorar la gestió dels serveis i potenciar el treball en xarxa
per tal de compartir la informació de recursos i implementar propostes conjuntes.
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SEGON.- TERMES DE LA COL·LABORACIÓ. FUNCIONAMENT I SERVEIS DELS
CASALS MUNICIPALS.2.1. Els Casals Municipals de Gent Gran de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat s’ubiquen en:
CAN SERRA

Av. Can Serra, Bloc 54 CP: 08906

ERMITA

C/ Ermita, 40 CP: 08907

GORNAL

Av. Vilanova, 38 CP: 08902

PROVENÇANA

C/ Amadeo Torner, 28-30 CP: 08902

PUBILLA CASAS

C/ Amadeu Vives, 1 CP: 08906

SANFELIU

C/ Emigrant, 29 CP: 08906

SANT JOSEP

C/ Santiago de Compostela. 11-15
C/ Migdia, 12
CP: 08901

SANTA EULALIA

Plaça dels Avis, s/n CP: 08902

LA TORRASSA

C/ Albareda, 2-12 CP: 08905

2.2. Els projectes de les associacions de gent gran estan orientats a la promoció i participació de la gent gran,
centrants en els valors de la dignitat de la persona, l'humanisme i la solidaritat. Aquesta participació
s’estructurarà seguint, com a mínim, els eixos d'actuació següents:
•

Salut: Es desenvoluparan activitats en les que s’oferiran eines i coneixements que contribueixin al retard
dels efectes de l'envelliment, el manteniment de l'autonomia i la millora del benestar personal.

•

Participació social: Es desenvoluparan iniciatives que fomentin la participació i vinculació social de les
persones majors en el seu entorn més proper.

•

Voluntariat: Les associacions de gent gran mitjançant les activitats, la docència de les mateixes i
iniciatives de col·laboració i ajuda social afavoriran que les persones usuàries d’aquests serveis
puguin fer aportació efectiva de la seva capacitat de compromís personal i social.

•

Es donarà suport a les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran, tot fomentant
l’associacionisme d’aquest sector de població.

•

Es desenvoluparan accions basades en les tecnologies de la informació (TIC), aprofitant els recursos
informàtics i de comunicació electrònica que l’Ajuntament de l’Hospitalet posa al seu abast. Es
dissenyaran activitats de formació en les que puguin adquirir coneixements i habilitats que afavoreixin
una major inclusió tecnològica en la societat actual.
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•

Desenvolupament personal en el cicle vital de l’envelliment. Fer allò que dins de les possibilitats ens
complau. Sentir-se millor compartint un conjunt de coneixements, tècniques i habilitats
psicoemocionals, que contribueixen a promocionar els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés
d'envelliment.

TERCER.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.3.1. La Regidoria de Govern d’Igualtat i Gent Gran facilitarà el calendari anual on constaran els dies que el Casal
romandrà tancat.
3.2. L’Ajuntament de L’Hospitalet disposa d’una pòlissa d’assegurança que cobreix el continent i el contingut del
Casal per danys propis, així com una pòlissa de responsabilitat civil per aquells danys que l’edifici pugui
ocasionar a tercers.
3.3. L’Ajuntament assumirà les despeses per les assegurances anteriors de les instal·lacions, la neteja del Casal,
el manteniment i reparacions de les seves instal·lacions, i els consums de l’equipament.
3.4. L’Ajuntament de L’Hospitalet facilitarà el suport tècnic per la resolució de conflictes adient als Casals de Gent
Gran i farà de mediador en les situacions de possibles conflictes interns que afectin al seu bon funcionament.
3.5. L’Ajuntament de L’Hospitalet en els supòsits d’urgència o necessitat, degudament fonamentats, podrà
prendre les resolucions que consideri convenient, sempre de forma motivada, per tal de garantir la gestió i el bon
funcionament dels Casals.
3.6. L’Ajuntament de L’Hospitalet aportarà anualment a cadascuna de les Associacions la quantitat econòmica de
4.220,00.-€, fixada nominalment i com a partida independent en els pressupostos municipals de l’exercici en
curs, destinada a subvencionar part del desenvolupament de les activitats que es duguin a terme en els Casals
Municipals de Gent Gran.

QUART.- COMPROMISOS DE LES ASSOCIACIONS DE JUBILATS I PENSIONISTES DE
L’HOSPITALET.4.1. Les persones sòcies i usuàries dels Casals Municipals s’hauran d’acollir als principis que es recullen al
Reglament de Funcionament dels Casals de Gent Gran Municipals, aprovat pel Ple Municipal sessió de 16 d’abril
de 1999, o aquell que en un futur s’aprovi així com als Estatuts propis de l’Associació de Gent Gran constituïda i
a les normes del Reglament de funcionament de regim intern, drets i deures de les persones usuàries.
4.2. L’Associació comunicarà per escrit a l’Ajuntament de L’Hospitalet qualsevol canvi en les activitats que
desenvolupa, així com qualsevol activitat nova o cessament de la mateixa.
4.3. L’Associació i les persones usuàries del Casal hauran de respectar totes aquelles activitats que l’Ajuntament
de L’Hospitalet desenvolupi com a complimentaries en l’espai del Casal Municipal.
4.4. L’Associació participarà de l’oferta formativa que l’Ajuntament realitzi, en els àmbits de la prevenció, (1ers.
Auxilis, extinció d’incendis, etc.), així com la que tingui a veure amb la gestió i administració d’associacions.
4.5. L’Associació serà l’única responsable de la cobertura per danys envers els danys que pugui sofrir el material
propi (llibres contables, actes, etc...) i envers els danys que terceres persones puguin sofrir fruit de les activitats
desenvolupades directament per aquesta.
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4.6. Presentar una memòria – informe general segons el que disposa l’apartat 6è del present conveni, i de
conformitat amb la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre “General de Subvencions” i amb l’Ordenança
General reguladora de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovades pel Ple municipal en sessió de
data 18.01.2005, que va entrar en vigor el dia 11 de febrer de 2005.

CINQUÈ.- MECANISMES DE SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI.Amb la finalitat de donar compliment als acords adoptats dins del present conveni, l’Ajuntament de L’Hospitalet i
cadascuna de les Associacions de Jubilats i Pensionistes per separat, constituiran a la signatura del present, una
Comissió de Seguiment integrada pel/per la tècnic/a responsable municipal adscrit a la Regidoria de Govern
d’Igualtat i Gent Gran referent de la relació amb les Associacions de Gent Gran de L’Hospitalet, o persona en qui
delegui, i per la Junta Directiva de cada associació, com a interlocutors únics i vàlids per portar a terme l’objecte
del conveni.
Les parts designades podran, si escau, nomenar a participar com a màxim a dos persones més, respectant la
paritat entre homes/dones en aquest òrgan.
Cada Comissió de Seguiment es reunirà de forma ordinària com a mínim dos cops a l’any, essent les seves
funcions efectuar propostes, instruccions, directrius i ordres necessàries dins del desenvolupament d’aquest
conveni; així com les funcions d’interpretació. En especial la Comissió de Seguiment aportarà elements per
resoldre aquelles problemàtiques, que es derivin del desenvolupament de les activitats i accions projectades i
dels possibles conflictes interpersonals, que puguin sorgir tant entre els usuaris, a nivell associatiu, així com en la
relació entre les associacions i l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Tanmateix, qualsevol de les parts podrà convocar una reunió amb caràcter extraordinari, sempre que ho
considerin oportú.

SISÈ.- JUSTIFICACIÓ.Cada Associació de Jubilats i Pensionistes haurà de justificar l’aplicació de la subvenció davant l’àrea gestora i/o
àrea territorial corresponent, abans del 15 de març de l’exercici següent al qual ha rebut la subvenció, justificant
la quantitat total del projecte pressupostat i realitzat, dins del qual haurà de constar l’import subvencionat
mitjançant la documentació següent:
•

Memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

•
•

Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que consti de:
Una Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que consti de:
relació classificada dels projectes e inversions de les activitats.
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 les activitats
subvencionades, amb indicació de la procedència i el seu import.

•

Originals i còpies de les factures i altres documents probatoris de les despeses.
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•

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

La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant les corresponents factures, les quals hauran de reunir els
requisits expressats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regula el deure de expedició i
entrega de les factures.

SETÈ.- VIGÈNCIA.Aquest conveni tindrà vigència durant l’exercici 2017.

VUITÈ.- PUBLICITAT.Les parts que subscriuen el present conveni acorden que qualsevol actuació que suposi la publicitat del contingut
del present conveni, així com de les actuacions incloses en el mateix, requerirà l’autorització expressa i per escrit
d’ambdues parts, fent expressa esmena del mitjà de comunicació, la finalitat i l’anagrama o marca corporativa.
En dita publicitat haurà de figurar sempre l’anagrama d’ambdues parts.

NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ.El present conveni s’extingirà per les causes legalment establertes i, en especial, per l’incompliment per part de
les Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet, de qualsevol dels compromisos que s’estableixen als
diferents acords d’aquest conveni.
Per la seva part, les Associacions de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet, renuncien a reclamar qualsevol tipus
indemnització per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa
per part d’aquest Ajuntament derivats de les eventuals modificacions o resolució que pogués acordar en virtut de
la referida condició.

DESÈ.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES JURISDICCIONALS.Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del present conveni, les parts es
sotmeten a la prèvia solució via Comissions de Seguiment, i en tot cas, als Tribunals o Jutjats de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.

ONZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT.
Les parts que subscriuen el present conveni s’obliguen 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 l’objecte del conveni.
Així mateix es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a les que tingui 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.
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Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se el conveni.

I com a prova de conformitat, els compareixents signen el present Conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i data indicats”.

SEGON.- APROVAR una despesa total per l’any en curs de 37.980,00.-€, corresponent a
cadascuna de les entitats la quantitat de 4.220,00€ pel desenvolupament d’activitats que
promoguin l’envelliment actiu.
TERCER.- COMUNICAR a les entitats beneficiàries que aquesta subvenció resta sotmesa a
les exigències previstes tant als acords reguladors del conveni 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, si escau, 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.

QUART.- ADVERTIR a les entitats beneficiàries que abans del 31 de gener de l’exercici
següent al qual ha rebut la subvenció, haurà de presentar a l’àrea gestora la documentació
justificativa de l’activitat subvencionada, en els termes establerts a la clàusula sisena de
justificació establerta al conveni de col·laboració i de conformitat amb la legislació vigent.
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.

Això no obstant, la Junta de Govern Local, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
La Regidora de Govern d'Igualtat i Gent Gran

María Angeles Sariñena Hidalgo

