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DECRET
D'ALCALDIA
NÚM.
34
DE
MESURES
EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19, RELATIU A L’ATORGAMENT DIRECTE D’UNA
SUBVENCIÓ A FAVOR DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE LA CREU ROJA ESPANYA, PER FINANÇAR EL PROJECTE
“DISPOSITIVO DE EMÈRGENCIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOTES DE
ALIMENTACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS SOCIOECONOMICA
PROVOCADA POR EL COVID-19”
VISTA la situació d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 que ha
provocat la declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020 i l’estat
d’alarma per Reial decret 463/2020, de 14 de març, el qual va finalitzar a les 00:00
hores del 21 de juny de 2020 en aplicació de l’article 2 del Reial decret 555/2020, de 5
de juny.
VIST que aquesta situació es perllonga amb la declaració d’un nou estat d’alarma pel
Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat
prorrogat fins les 00:00 del 9 de maig del 2021 pel Reial Decret 956/2020, de 3 de
novembre.
ATÈS que aquest context d'excepcionalitat derivat de la crisi sanitària encara no s’ha
superat, la qual es mantindrà fins que el Govern de l’Estat no declari formalment la
seva finalització, de conformitat amb l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de
juny.
VIST que el 15 d’octubre del 2020, l’Assemblea Local de Creu Roja Espanya va
presentar el projecte de referència dins de l’àmbit de col·laboració i coordinació amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet per a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació a la
ciutat, amb la finalitat d’erradicar les conseqüències de la pobresa i prevenir els factors
de cronificació i en la situació excepcional d’emergència sanitària generada per la
pandèmia provocada pel COVID- 19. Situació que ha comportat la intervenció urgent
per part de l’entitat per a garantir l’alimentació bàsica de persones i famílies en situació
de risc i de molt alt risc social.
ATÈS que amb aquest projecte l’Assemblea Local de Creu Roja Espanya vol obrir una
nova línia extraordinària per a cobrir situacions d’emergència sanitària, la finalitat de la
qual és cobrir les mancances bàsiques en alimentació seca i fresca d’una
persona/família en un mes.
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VIST l’informe tècnic emès pel director del servei de Serveis de Benestar i Drets
Socials el 20 de novembre de 2020, sobre la valoració del projecte presentat per
l’entitat sol·licitant on es proposa “Atorgar una subvenció directa a l’esmentada entitat
per un import total de 693.016,50€, per a finançar el 100 % del cost del projecte que es
considera d’interès municipal per garantir l’alimentació bàsica d’una part important de
la ciutadania que es troba afectada per la crisi socioeconòmica provocada pel COVID19, participant d’aquesta manera en el dispositiu d’urgència durant els mesos de maig
a desembre de 2020, abonant-se la seva totalitat en el moment de la concessió atès
que l’Assemblea Local de la Creu Roja de L’Hospitalet no té recursos propis
suficients.”
VIST, finalment, l’informe jurídic favorable emès per la cap d’Unitat del citat Servei.
ATÈS que consta a l’expedient document comptable de retenció de crèdit núm.
200042374, de 26 d’octubre de 2020, per import de 693.016,50 euros, imputat a
l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 01 99, denominada “Ajudes COVID-19
d’allotjaments d’urgència social” del pressupost general municipal de l’exercici 2020,
destinada a fer front a les obligacions derivades del present Decret.
ATÈS que, en aplicació de l’article 190 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós Llei reguladora de les hisendes locals, la
naturalesa d’aquesta despesa és “a justificar”.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures
necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta
no delegable per aplicació de l’apartat 4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- ATORGAR una subvenció directa a favor de l´Assemblea local de
L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola (NIF Q2866001G), per un import
de 693.016,50€, per a finançar el projecte anomenat “Dispositivo de emergencia para
la distribución de lotes de alimentación a las familias de la ciudad de L’Hospitalet de
Llobregat para paliar los efectos de la crisis socioeconómica provocada por la COVID19”, el qual es considera d’interès públic i social municipal per les raons que s’indiquen
a la part expositiva d’aquest Decret, que resta sotmesa a les condicions següents:
a) Objecte: L’objecte d’aquesta subvenció és el finançament del projecte
anteriorment indicat (d’ara endavant, PROJECTE) que té les principals
característiques següents:
Cost del Projecte: 693.016,50 euros.
Import de la Subvenció: 693.016,50 euros.
Termini d’execució: 01/05/2020-31/12/2020
b) Beneficiari i modalitats d’ajuda: L´Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat
de la Creu Roja Espanyola ostenta la condició de beneficiària al reunir els
requisits exigits pels articles 13 de la LGS i 65 del Reglament de participació
ciutadana municipal.
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Els destinataris dels lots d’alimentació seran famílies els membres de la qual
estiguin empadronats a L’Hospitalet de Llobregat, amb seguiment pels Serveis
Socials municipals i que s’hagin vist especialment afectats per la pandèmia
generada pel COVID-19 i la crisis socioeconòmica derivada.
c) Obligacions: L´Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja
Espanyola resta obligada a:
1. Dur a terme les activitats que configuren el PROJECTE dins del termini
d’execució indicat i d’idèntica forma a com estan plantejades en el mateix.
2. Determinar els recursos necessaris per al compliment de les activitats del
PROJECTE. En aquest sentit, les activitats que engloben el PROJECTE
poden ser desenvolupades amb recursos propis de l’entitat o a través de
subcontractacions totals o parcials formalitzades d’acord i amb els requisits
establerts a l’article 29 de la LGS.
3. Supervisar el compliment dels objectius previstos en el PROJECTE d'acord
amb els mitjans econòmics i humans al seu abast.
4. Justificar l’execució del PROJECTE i l’aplicació de la subvenció a despeses
vinculades amb el PROJECTE en els termes que s’indiquen a continuació.
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Ajuntament de L’Hospitalet i
al control financer que duu a terme la seva Intervenció General.
6. Comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financin el PROJECTE.
7. Procedir, si s’escau, al reintegrament total o parcial de la subvenció en els
termes fixats en la LGS y el RGS.
8. Comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, en aplicació del
disposat en l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que l’import
d’aquesta subvenció és superior a 10.000 euros.
9. 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 estatal 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i al Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
10.
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 i, en particular, s’obliga a:
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de la
subvenció o ajut públic
 Facilitar a l’Ajuntament de L’Hospitalet la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la
normativa vigent.
 Comunicar de forma immediata a l’òrgan competent les possibles
situacions de conflictes d’interès o d’altres anàlogues de les que tingui
coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i
puguin posar en risc l’interès públic.
 No sol·licitar, ni directament ni indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en el procés d’adjudicació.
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 No oferir a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
 Col·laborar amb l’òrgan competent facilitant la informació destinada a fer el
seguiment i/o avaluació del compliment de les condicions reguladores de la
subvenció.
En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà
d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les
sancions que preveu el seu article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sense
perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent en matèria de subvencions.
11.
Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet en tot el
material de comunicació i de difusió, incloent-hi el seu logotip en tots els
mitjans de difusió de les activitats i programacions que es diguin a terme amb
el seu finançament.
12.
Complir les obligacions establertes per a les beneficiàries a la LGS, al
RGS i a la OGS.
d) Règim jurídic aplicable: En tot el que no s’hagi previst en aquest decret, seran
d’aplicació el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005),
les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici en curs i la legislació
de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
e) Compatibilitat amb d’altres subvencions: La subvenció és compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració
o ens, públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals, sempre que:
- L’entitat comuniqui la obtenció de la subvenció, ajut, ingrés o recurs dins del
termini de 20 dies hàbils, comptat des de la data de la seva obtenció.
- L’import de la subvenció rebuda no sigui, en cap cas, de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada. En aquest cas,
l’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva la possibilitat de reduir en proporció la
subvenció fins al cost màxim de l’activitat.
f) Règim de garanties: De conformitat amb l’article 42.1 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no és preceptiva la
constitució de garanties pel pagament anticipat total o parcial de les subvencions
concedides.
g) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat
per la que es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts:
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1. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts finalitzarà el 15 de
febrer del 2021.
2. La forma de justificació de la subvenció serà mitjançant la modalitat de
COMPTE JUSTIFICATIU, que contindrà els documents següents:
 Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre Oficial
d'Auditor de comptes (ROAC) depenent del Institut de Comptabilitat i
Auditoria de comptes (ICAC), emès amb l’abast determinat en aquest
decret i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió proposades per
la Intervenció General Municipal.
 Memòria del projecte, amb indicació de les activitats realitzades, els
indicadors, els resultats obtinguts i el resultat de la valoració del grau
d'assoliment de les activitats.
 Memòria econòmica abreujada, en aplicació de l'article 74 del RGS, que
haurà de contenir un estat representatiu de les despeses de les activitats
subvencionades, degudament agrupades, i, en el seu cas, les quantitats
inicialment pressupostades i les desviacions sofertes, així com una relació
d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el projecte, programa o
activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
 Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a
conèixer el projecte, programa o activitat objecte de subvenció.
3. La documentació justificativa s’haurà de presentar per la seu electrònica,
dirigida a l’àrea de Benestar Social, i indicant el número de l’expedient
AJT/63396/2020. Així mateix, haurà d'anar degudament identificada amb el
logotip o segell de l´Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu
Roja Espanyola i signada pel seu representant, havent de referir-se a la
totalitat del cost del PROJECTE subvencionat, quantificat en 693.016,50
euros, d’acord amb el pressupost del PROJECTE presentat per l´Assemblea
local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola.
4. Es consideren despeses subvencionables les que s'estableixen en l'article 31
de la LGS i que es realitzin dins del termini d’execució indicat, no considerantse com a tals:
-

Els interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses de procediments judicials.
Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació ni els impostos personals sobre la renda.

5. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures o altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, els quals hauran de reunir els requisits expressats al Real
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
regulador de les obligacions de facturació i altres documents de valor
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probatori equivalents amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa, acompanyats dels corresponents comprovants de pagament.
6. En el cas de despeses de personal, s’acreditaran amb els fulls de nòmines i
els corresponents comprovants de pagament, així com amb la documentació
acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de cotització a la
Seguretat Social i de retenció d’IRPF.
7. Els pagaments s'efectuaran d'acord amb la normativa vigent en matèria
tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau en matèria
de limitació de pagaments en efectiu respecte de determinades operacions.
En particular s'estableix que no es podran pagar en efectiu les operacions en
les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o
professional, amb un import igual o superior al que estableixi la normativa
vigent.
8 L’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet comprovarà la correcte execució
del PROJECTE i aplicació de la subvenció al mateix. En cas de considerar
que l´Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola
ha complert amb el seu deure de justificació, l’òrgan competent municipal
dictarà la corresponent resolució per a la seva aprovació. En cas contrari,
l’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet iniciarà el corresponent
procediment de reintegrament, total o parcial, de la subvenció a l´Assemblea
local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola.
h) Control Financer de les Subvencions: Per tal de dur a terme l’adequat control
financer de la subvenció de referència per part de la Intervenció General de
L’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet, l´Assemblea local de L’Hospitalet
de Llobregat de la Creu Roja Espanyola aportarà, quan se la requereixi, els
registres comptables, els comptes o els estats financers i la documentació que
els suporti, així com a qualsevol altra operació que pugui afectar la subvenció,
d’acord amb els articles 44 i 46 de la LGS i 33 i 34 de la OGS.
SEGON.- APROVAR una despesa total per import de 693.016,50€ euros, amb càrrec
a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 01 99 del pressupost de l’exercici 2020,
segons document comptable RC 200042374 emès pel Viceinterventor acctal el 26
d’octubre de 2020.
TERCER.- ABONAR a l’entitat Assemblea Local de la Creu Roja, amb NIF Q-2866001G, el import de 693.016,50€ en concepte de pagament anticipat de la subvenció, dins
del límits contemplat als articles 34.4 LGS i 88.2 RGS, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària indicada anteriorment, condicionat a la posterior justificació en els
termes que consten al RESOL PRIMER.
QUART.- DONAR PUBLICITAT de la concessió de la present subvenció d’acord amb
el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions; i amb l’article 4 del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament del Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya
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CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general
coneixement.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Assemblea Local de la Creu Roja a L’Hospitalet.
VUITÈ.-. COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius
i a la Tresoreria Municipal.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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