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1. PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa, estableix amb aquest Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022
un instrument de planificació estratègica que té com a objectiu ordenar i racionalitzar les línies de
subvencions que es determinin durant la seva vigència i tinguin per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet constitueix, alhora, un instrument
al servei dels principis rectors definits a la Llei general de subvencions i a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com dels principis recollits a
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Amb l’aprovació d’aquest Pla es pretén, per tant, incrementar el grau d’eficàcia i eficiència de la
gestió de la despesa pública subvencional, millorar l’accés dels ciutadans a la informació de
l’activitat subvencional municipal i sistematitzar els procediments de concessió de subvencions i
els instruments per a la seva avaluació.
Certament, davant un escenari de diverses modalitats de subvencions, amb sistemes de concessió
i de seguiment també diversos, per a qualsevol administració amb una política activa en aquesta
matèria es fan imprescindibles instruments què permetin un control més gran, més transparència
i una gestió més eficient de les subvencions. El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 és,
doncs, un instrument necessari per a l’articulació coherent de la política municipal, amb el qual
s'estableixen principis, objectius i estratègies per a l’activitat subvencional d’aquest Ajuntament.
L’experiència en la gestió del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2019 va comportar que es
realitzessin diverses modificacions en les línies de subvencions i en l’organització del document
per tal de racionalitzar la informació i fer-la més accessible. Aquesta estructura en format de fitxa
es manté en el present document, encara que s’han introduït algunes modificacions fruit dels
canvis en la política subvencional municipal.
Aquest document recull, d’acord amb l’article 12 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, els
continguts següents:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Missió i objectius del Pla Estratègic, en què es delimiten els objectius i les fites que es
volen acomplir amb aquest Pla Estratègic.
Àmbit d’aplicació i naturalesa jurídica, en què s’exposen el marc legal i la normativa de
referència en matèria de subvencions.
Beneficiaris de les subvencions, en què es defineix quins són els destinataris de
l’activitat subvencional de la corporació.
Principis d’actuació, en què s’articulen els principis que regeixen la gestió municipal en
matèria de subvencions.
Abast del Pla i termini de validesa.
Objectius estratègics, que descriuen l'efecte i l'impacte que s'espera aconseguir amb
l'acció institucional durant el període de vigència del Pla, que han d'estar vinculats amb els
objectius establerts als corresponents programes pressupostaris articulats en base als
objectius estratègics del Pla Estratègic de Subvencions.
Pla de finançament, en què es recullen les fonts de finançament del Pla, així com l’import
previst per a cada exercici pressupostari inherent a aquest Pla, i es detallen els projectes
i les actuacions concretes des de l’any 2020 fins a l’any 2022, anys de vigència d'aquest
Pla Estratègic.
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VIII.

Mecanismes de seguiment i avaluació, aplicables a les diferents línies de subvencions
que s'estableixin. A aquest efecte, determinem per a cada línia de subvenció un conjunt
d'indicadors relacionats amb els objectius del Pla, els quals, un cop recollits periòdicament
pels responsables del seu seguiment, permetran conèixer l'estat de la situació i els
progressos aconseguits en el compliment dels objectius respectius.

2. MISSIÓ I OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
2.1. Missió
La missió del Pla Estratègic de Subvencions és ordenar i articular les línies de subvencions que
es determinin durant la seva vigència i tinguin com objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública
o d’interès social o de promoció de les finalitats recollides al Pla d’actuació municipal vigent.
2.2. Objectius
Els objectius del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2022 són els següents:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Acomplir el mandat legal recollit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reglament
que la desenvolupa que defineix els plans estratègics com un instrument de
planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d'una activitat
d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
Guanyar en eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública d’ajuts i
subvencions.
Garantir l’accés de la ciutadania a la política de subvencions amb garanties de
transparència, uniformitat de criteri municipal i lliure concurrència.
Donar suport a projectes que promoguin la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la
responsabilitat i el compromís amb la ciutat.
Donar suport a projectes que promoguin la innovació i l’emprenedoria des dels sectors
econòmics i socials de la ciutat.
Donar suport a projectes que millorin les condicions de vida de la ciutadania
Fomentar determinades iniciatives socials considerades d'interès general i afavorir la
participació ciutadana i la col·laboració entre l'Administració pública i la ciutadania en
la gestió de serveis i activitats d'interès públic.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I NATURALESA JURÍDICA
3.1. Àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per l’Ajuntament de L’Hospitalet i,
si s’escau, pels organismes autònoms i/o les entitats públiques empresarials d'aquest a favor de
les persones físiques, jurídiques, públiques o privades, sempre que compleixin els requisits
següents:

✓
✓
✓

Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una acció, l'adopció d'un comportament singular, ja desenvolupats
o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari haurà de complir les
obligacions materials i formals que s'hagin establert.
Que el projecte, l'acció o la situació finançat tingui per objecte el foment d'una activitat
d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
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3.2. Naturalesa jurídica
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, estableix el següent:
“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”
En aquest sentit, la Llei general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa (Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions) suposa un pas més enllà en el procés de perfeccionament i racionalització
del sistema econòmic i afavoreix un increment més elevat en els graus d’eficàcia i eficiència en la
despesa pública en l’àmbit subvencional.
El Pla Estratègic de Subvencions té la naturalesa d’instrument de gestió de caràcter programàtic
sense rang normatiu i la seva efectivitat queda condicionada al desenvolupament efectiu de les
diverses línies de subvencions, a la consignació pressupostària corresponent en el pressupost
municipal anual, a l’aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència
pública i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Atès el seu caràcter programàtic, el Pla Estratègic de Subvencions no genera cap tipus de dret a
favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions ni compensacions en
el cas que el Pla no es porti a terme de manera total o parcial.
3.3. Modalitats de concessió aplicables
D’acord amb allò que preveu l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005), l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat preveu
els règims de concessió d’ajuts i subvencions següents:

✓

Subvencions concedides en règim de concurrència

✓

•

Competitiva: la concessió de les subvencions està subjecta a la realització d'un
procés previ de comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una
prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a
les bases reguladores i en una convocatòria pública. Les subvencions
s’adjudiquen a les sol·licituds que hagin obtingut una valoració més alta en
aplicació dels dits criteris

•

No competitiva: les bases reguladores de la subvenció podran exceptuar del
requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades quan els
beneficiaris reuneixin els requisits establerts a les dites bases

Subvencions en règim de concessió directa, sense necessitat de realitzar una
convocatòria pública prèvia. Aquest règim de concessió té caràcter excepcional i
està limitat exclusivament als tipus de subvencions següents:
•

Les previstes nominativament als pressupostos de la entitat local en els termes
recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions

•

Altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s'acreditin raons
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública
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4. BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
Es consideren beneficiàries tota persona física o jurídica, agrupacions de persones físiques o
jurídiques, comunitat de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat
sempre que acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal, hagi de realitzar l’activitat o el
projecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció o es trobi en situació que legitimi la seva
concessió i que no hagin perdut aquesta condició en aplicació del règim sancionador establert a
la Llei general de subvencions.
Les formes jurídiques admissibles per a obtenir la condició de beneficiari són les que estableix
l'article 11 de la Llei general de subvencions i que es concretaran en les respectives bases
reguladores.

5. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
El Pla Estratègic de Subvencions s’ha dissenyat tenint com a eixos transversals els principis
següents:
1) Concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació: convocatòria prèvia en la qual
es garanteixin la lliure concurrència i l'objectivitat en la distribució de fons públics en base
a uns criteris establerts que assegurin un tracte igual i no discriminatori. Tot allò, sense
perjudici de la possible concessió directa que, de conformitat amb l'establert en la norma
aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia.
2) Publicitat en la gestió de la política subvencional i dels procediments de concessió de
subvencions a través de la web municipal, del Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajuts Públics i el Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya.
3) Transparència en l’assignació dels recursos públics d’acord amb el que estableix la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
4) Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l'assignació de recursos
públics, mitjançant un procediment de seguiment i control de les subvencions atorgades i
l’establiment d’indicadors de gestió.
5) Exigència que les entitats beneficiàries i les activitats subvencionades s'adeqüin a
principis ètics i a regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis
d’igualtat, no discriminació, objectivitat i transparència.

6. ABAST TEMPORAL
La vigència del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet abastarà els anys
2020, 2021 i 2022 de conformitat amb l’article 11 del RGS, per tant, serà vigent des de la seva
aprovació per la Junta de Govern Local fins al 31 de desembre de 2022.

7. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONS
Els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
per al període 2020-2022 són els següents:
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 (OE1)

Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la
igualtat de tracte i la no discriminació.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 (OE2)

Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea
metropolitana i el desenvolupament econòmic mitjançant
la promoció comercial, empresarial, turística i de
l’economia social en un marc de governança entre el
sector públic i el sector privat en activitats d’interès
general

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 (OE3)
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4)
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 (OE5)
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 (OE6)

OBJECTIU ESTRATÈGIC 7 (OE7)

Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit
associatiu i comunitari de la ciutat.
Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva
de la ciutat
Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures
de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i
la cooperació al desenvolupament.
Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la
sostenibilitat
Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua
social, cultural, científica o econòmica vinculades amb
L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials rellevants

8. RELACIÓ DE LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL PES 2020-2022 PER OBJECTIU
ESTRATÈGICS
Les línies de subvencions actuals a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per al període 20202022 són les que es detallen a continuació, presentades segons objectius estratègics.
8.1. OE1. Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no
discriminació
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Ajuts carrega tributària de l’habitatge habitual de persones amb escassa capacitat
econòmica
Programes de suport a entitats que actuïn en l’àmbit del col·lectiu amb diversitat
funcional
Dinamització i realització d’activitats anuals d’entitats que actuïn en l’àmbit de la
gent gran

OE1

01

OE1

02

OE1

03

OE1

04

OE1

05

OE1

06

OE1

07

OE1

08

Ajuts econòmics puntuals a famílies en situació d’emergència social

OE1

09

Ajuts per a l'alimentació a menors en situació de risc

OE1

10

Programes d’assistència a persones dependents.

Protecció a dones en situació d’alt risc de patir violència de gènere
Promoció i enfortiment d'entitats d’atenció a la infància i l'adolescència en situació
de vulnerabilitat
Suport a l’organització d’activitats d’entitats que actuïn en l’àmbit dels Serveis
Socials
Ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable per a l’accés a activitats de
lleure
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OE1

11

Suport a entitats per a la promoció del desenvolupament comunitari i la cohesió
social

OE1

12

Programes d’educació i promoció de la salut

8.2. OE2. Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea metropolitana i el
desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i
de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat
en activitats d’interès general.
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ

OE2

01

Projectes de dinamització de mercats

OE2

02

Promoció del comerç urbà

OE2

03

Programa de foment i enfortiment de l’economia social

OE2

04

OE2

05

OE2

06

OE2

07

Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de L’Hospitalet de
Llobregat
Foment de la ocupabilitat i la contractació de persones amb dificultats d’accés al
mercat laboral.
Ajuts al transport i materials per a persones que realitzen accions de formació
ocupacional
Recolzament al comerç ,empreses i autònoms de la ciutat per fer front a les
repercussions i noves necessitats originades per la COVID-19

8.3. OE3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la
ciutat.
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Foment de projectes i activitats que promoguin l’enfortiment de les associacions
veïnals
Programes d’enfortiment de les AFAS i AMPES (associacions de famílies i
associacions de mares i pares), de la societat civil i el teixit associatiu.

OE3

01

OE3

02

OE3

03

Programes de foment de la participació social del jovent

OE3

04

Promoció de festes de barri

8.4. OE4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ

OE4

01

Foment de la cultura popular i tradicional

OE4

02

Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques

OE4

03

Promoció de l'accés de la ciutadania a la cultura i promoure una oferta cultural
innovadora i diversa

OE4

04

Promoure una oferta de lleure educatiu i sociocultural

OE4

05

Promoció de la investigació i el coneixement en diversos camps d'interès per a la
ciutat

OE4

06

Promoure la programació de música en viu

OE4

07

Promoció de l'esport com a element de cohesió social i formatiu
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CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Programes d’acompanyament a l’escolarització obligatòria mitjançant tallers
d’estudi assistit

OE4

08

OE4

09

Suport a professionals de l'àmbit educatiu de la ciutat

OE4

10

Suport en la matriculació a Escoles Bressol a famílies de la ciutat de L'H

OE4

11

Manteniment de centres docents

8.5. OE5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors
de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ

OE5

01

Programa de foment de la convivència i la cohesió social

OE5

02

Projectes de cooperació al desenvolupament en països en vies de
desenvolupament

OE5

03

Projectes d’educació i sensibilització per al desenvolupament

OE5

04

Projectes d’ajuda humanitària

8.6. OE6. Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir un model urbà sostenible.
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ

OE6

01

Foment de programes d’educació ambiental i de protecció del medi ambient

OE6

02

Foment i protecció del medi ambient i promoció d’una mobilitat sostenible

8.7. OE7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, científica o
econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i agents
socials.
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ

OE7

01

Premis, beques i reconeixements de L’Hospitalet

OE7

02

Millora i manteniment d’edificis patrimonials privats d’ús ciutadà inclosos en el
catàleg del PEPPA

9. METODOLOGIA EN LA PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ RELATIVA
A CADA LÍNIA DE SUBVENCIÓ: LES FITXES COM A UNITATS
D’ANÀLISIS TRANSVERSAL.
L’actual PES 2020-22 s’ha estructurat a partir del desenvolupament de les “Línies de subvenció”
en format fitxes amb un codi que permet la seva identificació i indexació.
Estructurar el contingut segons línies de subvenció permet recollir de manera més acurada i
específica la informació de l’activitat subvencional, propicia l’adquisició d’una visió general per
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cada línia de subvenció alhora que permet fer un seguiment de les partides pressupostàries més
transparent i clarificador.
Cada fitxa conté informació sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectiu estratègic
Àrea de gestió
Departament responsable
Sectors destinataris
Règim de concessió
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Termini necessari per a la seva consecució
Indicadors de seguiment d’avaluació
Pla d’acció
Pla de finançament amb la informació relativa a les aplicacions pressupostàries per
a cada exercici.

10. PLA DE FINANÇAMENT
El finançament de les subvencions es realitzarà amb els fons propis de la corporació de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb càrrec al capítol IV del pressupost de despesa de
l'Ajuntament de L’Hospitalet, el qual es nodreix en l’àmbit dels serveis socials amb fons rebuts de
la Generalitat de Catalunya o d’altra administració supramunicipal.
Les quanties assignades a cadascuna de les línies de subvenció previstes en aquest Pla
s’establiran en el pressupost anual que aprovi l’Ajuntament.
Així doncs, els crèdits que es consignin als programes pressupostaris dels exercicis 2020, 2021 i
2022 es dissenyaran en coherència amb els objectius estratègics i els efectes que es pretenen
assolir amb aquest Pla Estratègic de Subvencions.
La concessió de subvencions restarà condicionada a l’existència de dotació pressupostària adient
i suficient. Per tant, amb caràcter previ, es procedirà a l’aprovació de la despesa prevista i la
reserva de crèdit corresponent en els termes que té definits l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
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11. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 1: Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la
igualtat de tracte i la no discriminació
CODI

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Ajuts carrega tributària l’habitatge habitual de persones amb escassa capacitat
econòmica
Programes de suport a entitats que actuïn en l’àmbit del col·lectiu amb diversitat
funcional
Dinamització i realització d’activitats anuals d’entitats que actuïn en l’àmbit de la
gent gran
Protecció a dones en situació d’alt risc de patir violència de gènere

OE1

01

OE1

02

OE1

03

OE1

04

OE1

05

OE1

06

OE1

07

Promoció i enfortiment d'entitats d’atenció a la infància i l'adolescència en situació
de vulnerabilitat
Suport a l’organització d’activitats d’entitats que actuïn en l’àmbit dels Serveis
Socials
Ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable per a l’accés a activitats de lleure

OE1

08

Ajuts econòmics puntuals a famílies en situació d’emergència social

OE1

09

Ajuts per a l'alimentació a menors en situació de risc

OE1

10

Programes d’assistència a persones dependents

OE1

11

OE1

12

Suport a entitats per a la promoció del desenvolupament comunitari i la cohesió
social
Programes d’educació i promoció de la salut
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Increment de l’aplicació 02 9320 24800000, “Ajuts carrega tributaria habitatge
habitual persones amb escassa capacitat econòmica” per un import de 38.000,00€
(de 210.600,00€ a 248.600,00€) (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE1-01
Línia de subvenció

Ajuts carrega tributaria de l’habitatge habitual de persones amb
escassa capacitat econòmica
Hisenda, TIC i Atenció Tributària
Gestió Tributària

Àrea de gestió
Departament/
Programa
Sectors destinataris
Subjectes passius de l’Impost de Bens Immobles respecte de l’habitatge habitual i que es trobin
ells i la seva família en situació de vulnerabilitat social
Règim de concessió:
1. Concurrència no competitiva
Conceptes subvencionables
Finançar total o parcialment l’Impost de Bens immobles del habitatge habitual
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació

1. Objectius específics
▪ Finançar total o parcialment la quota d'IBI que recau sobre l’habitatge habitual de les
famílies per sota del llindar de renda que assenyalen les bases
2. Efectes
▪ Unes famílies amb menys càrrega tributària i una ciutat més compensada i solidària a
nivell fiscal
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
A l’any 1992 el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar les primeres bases i
convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica,
bases que han estat objecte de modificació, sent la darrera l’aprovada definitivament el 25
de gener del 2015 (BOPBCN de 27 de gener de 2015).
En aquestes bases es determinen els requisits que han de complir els sol·licitants,
especialment, els relatius al llindar de renda, la forma d’acreditar-los i els mecanismes per
a la quantificació de l’ajut.
Qualsevol modificació de les actuals bases o promulgació d’unes altres hauran de contenir
els requisits dels sol·licitants entre els quals hi haurà els relatius a la seva capacitat
econòmica, la forma d’acreditar-los i el mode en què es determinarà la quantia.
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS.
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El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió.
El termini màxim per a la resolució dels ajuts serà de tres mesos, a comptar a partir del dia
següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en numeral)
equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima
els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió dels
ajuts per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà als beneficiaris
d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Ajuts carrega tributaria
Concurrènci
2120 02 9320
habitatge habitual
Gestió
210.600,00 a no
24800000
persones amb escassa
Tributària
competitiva
capacitat econòmica
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Ajuts carrega tributaria
Concurrènci
02 9320
habitatge habitual
Gestió
210.600,00 a no
24800000
persones amb escassa
Tributària
competitiva
capacitat econòmica
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Ajuts carrega tributaria
Concurrènci
02 9320
habitatge habitual
Gestió
248.600,00 a no
24800000
persones amb escassa
Tributària
competitiva
capacitat econòmica
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OE1-02
Línia de subvenció

Programes de suport a entitats que actuïn en l'àmbit dels
col·lectius amb diversitat funcional
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Diversitat Funcional

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Entitats i organitzacions que treballin pel benestar i els drets dels col·lectius amb diversitat
funcional.
Famílies amb persones amb diversitat funcional.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats i famílies
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Millorar les condicions de vida de les persones en situació de discapacitat i de llurs
famílies
2. Efectes
▪ Una societat conscienciada de les necessitats de les persones amb diversitat funcional
i les seves famílies.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la
LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu
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comú de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal
de Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
Import
pressupostària
responsable
2120 06
Transferències a famílies i
Diversitat
2313
institucions sense ànim de
61.600,00
funcional
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
Import
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
06 2313
Diversitat
institucions sense ànim de
61.600,00
24890000
funcional
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
Import
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
06 2313
Diversitat
institucions sense ànim de
61.600,00
24890000
funcional
lucre

Modalitat
Concurrència
competitiva
Modalitat
Concurrència
competitiva
Modalitat
Concurrència
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890200, “Subv.Assoc.Jubilats
I Pensionistes Gornal” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Gornal” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
2) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890201, “Subv.Assoc.Jubilats
I Pensionistes Can Serra” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Can Serra” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
3) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890202, “Subv.Assoc.Jubilats
I Pensionistes Pubilla Casas” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Pubilla
Casas” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
4) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890203, “Subv.Assoc.Jubilats
I Pensionistes Barri Sant Josep” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Barri Sant
Josep” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
5) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890204, “Subv. Assoc.
Persones Majors De Santa Eulalia” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Santa
Eulàlia” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
6) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890205, “Subv. Assoc. Jubilats
I Pensionistes Sanfeliu” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Sanfeliu” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
7) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890206, “Subv. Assoc. Jubilats
I Pensionistes Ermita” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Ermita” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
8) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890207, “Subv. Assoc. Jubilats
I Pensionistes Collblanc Torrassa” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes
Collblanc Torrassa” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
9) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890208, “Subv. Assoc.Jubilats
I Pensionistes Provençana” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Provençana”
(5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
10) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 3372 24890209, “Subv. Assoc.Jubilats
I Pensionistes Ca N'arus” per “Sub Assoc Jubilats i Pensionistes Ca N’Arús” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
11) Incorporació de l’aplicació pressupostària 07 3372 24890210, “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Fundació FiraGran”, per un import de
40.000,00€, corresponent a una subvenció nominativa (6a modificació PES, acord JGL
06/07/2022)
OE1-03
Línia de subvenció

Dinamització i realització d'activitats anuals d’ entitats que actuïn
en l'àmbit de la gent gran
Participació i Relacions Ciutadanes
Envelliment actiu

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Entitats de la ciutat que actuïn en l’àmbit de la gent gran. Associacions de persones grans i de
jubilats i pensionistes
Entitats que desenvolupin activitats en l’àmbit de la gent gran i l’envelliment actiu
Règim de concessió
1. Nominatives
Associació Casal de la gent gran del Gornal
Associació de jubilats i pensionistes de Can Serra
Asociación de Jubilados y pensionistas de Pubilla Casas
Jubilados y pensionistas de Sant Josep
Asociación de personas mayores de Santa Eulàlia
Jubilados y pensionistas de Sanfeliu
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Jubilados y pensionistas Casal Ermita
Associació casal de la gent gran de la Torrassa
Associació de jubilats i pensionistes Provençana
Associació de la gent gran de Ca N’Arús
Fundació FiraGran
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment de les activitats de les associacions i les
entitats subvencionades.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Donar suport a les activitats de les associacions de gent gran de LH
▪ Promoure activitats d’envelliment actiu i saludable, les activitat socials, i espais que
serveixen de canal per a posar en valor la presència i la participació de la gent gran a
la vida comunitària
2. Efectes
▪ Una ciutat integradora on la gent gran hi tingui una participació activa.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 09 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890200
Pensionistes Gornal
actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890201
Pensionistes Can Serra
actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890202
Pensionistes Pubilla Casas
actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890203
Pensionistes Barri Sant Josep actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv. Assoc. Persones Majors Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890204
De Santa Eulalia
actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv. Assoc. Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890205
Pensionistes Sanfeliu
actiu
/ Conveni
2120 09 3372
Subv. Assoc. Jubilats I
Envelliment
Nominativa
4.220,00
24890206
Pensionistes Ermita
actiu
/ Conveni
Subv. Assoc. Jubilats I
Envelliment
2120 09 3372
Nominativa
Pensionistes Collblanc
actiu
4.220,00
24890207
/ Conveni
Torrassa
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2120 09 3372
Subv. Assoc.Jubilats I
Envelliment
24890208
Pensionistes Provençana
actiu
2120 09 3372
Subv. Assoc.Jubilats I
Envelliment
24890209
Pensionistes Ca N'arus
actiu
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Envelliment
08 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
actiu
24890200
Pensionistes Gornal
Envelliment
08 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
actiu
24890201
Pensionistes Can Serra
08 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
Envelliment
24890202
Pensionistes Pubilla Casas
actiu
Envelliment
08 3372
Subv.Assoc.Jubilats I
actiu
24890203
Pensioniste Barri Sant Josep
08 3372
Subv. Assoc. Persones Majors Envelliment
actiu
24890204
De Santa Eulalia
Envelliment
Subv. Assoc. Jubilats I
actiu
Pensionistes Sanfeliu
Subv. Assoc. Jubilats I
Envelliment
Pensionistes Ermita
actiu
Subv. Assoc. Jubilats I
Envelliment
08 3372
Pensionistes Collblanc
actiu
24890207
Torrassa
Envelliment
08 3372
Subv. Assoc.Jubilats I
actiu
24890208
Pensionistes Provençana
08 3372
Subv. Assoc.Jubilats I
Envelliment
24890209
Pensionistes Ca N'arus
actiu
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Envelliment
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
actiu
24890200
Pensionistes Gornal
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890201
Pensionistes Can Serra
actiu
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890202
Pensionistes Pubilla Casas
actiu
Envelliment
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
24890203
Pensionistes Barri Sant Josep actiu
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890204
Pensionistes Santa Eulalia
actiu
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890205
Pensionistes Sanfeliu
actiu
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890206
Pensionistes Ermita
actiu
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
08 3372
Pensionistes Collblanc
actiu
24890207
Torrassa
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890208
Pensionistes Provençana
actiu
08 3372
Sub Assoc Jubilats i
Envelliment
24890209
Pensionistes Ca N'Arús
actiu
08 3372
24890205
08 3372
24890206

4.220,00
4.220,00
IMPORT
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
IMPORT
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00

Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Modalitat
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Nominativa
/ Conveni
Modalitat
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
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08 3372
24890210

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Fundació FiraGran

Envelliment
actiu

40.000,00

Nominativa
Conveni
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OE1-04
Línia de subvenció
Protecció a dones en situació d’alt risc de patir violència de gènere
Àrea de gestió
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Departament/ Programa Igualtat i LGTBI
Sectors destinataris
Dones que es troben en situació d’alt risc de patir violència de gènere
Règim de concessió
1. Directa
Dones en situació de risc per violència de gènere
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses de l’atenció a les dones que
es troben en risc de patir violència de gènere.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Protegir a dones en situació d'emergència per risc de violència
▪ Proporcionar ajudes a la manutenció i a l'allotjament a dones en situació de
desprotecció i risc de violència de gènere
2. Efectes
▪ Millorar la protecció social de les dones en situació de risc.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de pernoctacions bonificades
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Directa
Atesos els objectius específics i els sectors destinataris de la línia, el règim de concessió és
el previst a l’article 22.2.c) de la LGS. Es procedirà a atorgar l’ajuda o subvenció a la dona
que hagi estat víctima de violència de gènere o estigui en risc de patir-la, considerant que
aquesta circumstància justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de
selecció i avaluació de candidatures per raons acreditades d’interès públic i social.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2312
Atencions benefiques i
Igualtat i LGTBI
57.000,00 Directa
24800000
assistencials
Resposta urgent dones víctimes
06 2312
violència de gènere (Generalitat Igualtat i LGTBI
6.490,00 Directa
24800002
CP F-6)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2312
Atencions benefiques i
Igualtat i LGTBI
57.000,00 Directa
24800000
assistencials
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Resposta urgent dones
víctimes violència de gènere
Igualtat i LGTBI
(Generalitat CP F-6)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
06 2312
Atencions benefiques i
Igualtat i LGTBI
24800000
assistencials
Resposta urgent dones
06 2312
víctimes violència de gènere
Igualtat i LGTBI
24800002
(Generalitat CP F-6)
06 2312
24800002

6.490,00

IMPORT

Directa

Modalitat

57.000,00

Directa

6.490,00

Directa
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2020:
1) Inclusió de la subvenció nominativa per conveni corresponent a “Transferències a
famílies. Esplai La Florida” (2120 01 2315 24890207) amb un import de 6.000,00 euros
que va eliminar-se per error a la 1a modificació i actualització del PES 2020-2022
aprovada el 10 de febrer de 2021 (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
EXERCICI 2022:
1) Increment de l’aplicació 01 2315 4890201 “Transferències a famílies. AEMA” per un
import de 5.000,00€ (de 97.000,00€ a 102.000,00€) (4a modificació PES aprovada en
JGL 31/12/2021)
2) Increment de l’aplicació 01 2315 4890204 “Transferències a famílies. JAPI” per un
import de 2.000,00€ (de 20.000,00€ a 22.000,00€) (4a modificació PES aprovada en JGL
31/12/2021)
3) Modificació de la denominació i increment de l’aplicació 07 3260 24890203 “Subvenció
"Associació per a la joventut, adolescents i projectes per la infància. Projecte
Tastet d'Oficis"” per “Subvenció Assoc per a la Joventut, Adolescents i Projectes
per la Infància”, i en un import de 3.200,00€ (de 2.000,00€ a 5.200,00€) (5a modificació
PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
4) Supressió de la subvenció 06 3260 24890203, Subvenció Assoc per a la Joventut,
Adolescents i Projectes per la Infància, per un import de 5.200,00€, en règim de
nominativa per conveni (7a modificació PES 2020-2022, aprovada per la JGL en sessió
4 d’agost de 2022)
OE1-05
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Promoció i enfortiment d'entitats d'atenció a la infància i adolescència
en situació de vulnerabilitat
Alcaldia – Presidència
Educació, Innovació i Cultura
Educació
Pla integral les Planes – Blocs Florida

Sectors destinataris
Entitats i associacions que actuïn en l’àmbit de l’atenció a infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat
Règim de concessió
1. Nominatives
AEMA. S.C.C.L.
Associació per la joventut, adolescents i projectes per la infància (JAPI)
Centre Educatiu Esclat
Esplai La Florida
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Promoure les actuacions sociocomunitàries de promoció social i d’igualtat d’oportunitats
protagonitzades per entitats socials.
▪ Enfortir les actuacions prioritàries en l’àmbit de la protecció i la promoció social.
▪ Prevenir situacions d’exclusió social urgents
2. Efectes
▪ Disminució dels factors de risc d'infants i adolescents participants en els programes
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
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Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Un element clau en bona part impulsor d’aquesta línia de subvenció és el Pla d’Intervenció
Integral Les Planes-Blocs Florida, que té com a àmbit territorial d’actuació els barris de Les
Planes i La Florida, al Districte IV.
La missió del pla és garantir la millora de la qualitat de vida i de la convivència dels residents
del barri, afavorint la integració, l’equitat i la cohesió social, reduint els factors de vulnerabilitat
especialment en col·lectius de risc com la infància i llurs famílies, potenciant les seves
fortaleses i revitalitzant el teixit urbà, social i econòmic.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Pla integral Les
2120 01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
85.000,00
24890201
AEMA
Florida
Pla integral Les
2120 01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
20.000,00
24890204
JAPI
Florida
Transferències a famílies i
2120 07 3260
institucions Centre
6.000,00
Educació
24890202
Educatiu Esclat projecte
atenció psicoterapèutica
Subvenció “Associació per
2120 07 3260
a la joventut, adolescents i
Educació
2.000,00
24890203
projectes per la infància”
Pla integral Les
2120 01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
6.000,00
24890207
Esplai La Florida
Florida
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Pla integral Les
01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
97.000,00
24890201
AEMA
Florida
Pla integral Les
01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
20.000,00
24890204
JAPI
Florida
07 3260
Transferències a famílies i
Educació
6.000,00
24890202
institucions Centre

Modalitat
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Modalitat
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
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Educatiu Esclat projecte
atenció psicoterapèutica
Subvenció “Associació per
07 3260
a la joventut, adolescents i
Educació
2.000,00
24890203
projectes per la infància.
Projecte Tastet d’Oficis”
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Pla integral Les
01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
102.000,00
24890201
AEMA
Florida
Pla integral Les
01 2315
Transferències a famílies.
Planes – Blocs
22.000,00
24890204
JAPI
Florida
Transferències a famílies i
07 3260
institucions Centre
Educació
6.000,00
24890202
Educatiu Esclat projecte
atenció psicoterapèutica

Nominativa/
Conveni

Modalitat
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Increment de l’aplicació 2120 06 2311 24890201 (De 180.000,00€ a 472.500,00€)
“Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre CONVENI CARITAS”. (2a
modificació PES aprovada en JGL 06/08/2021)
2) Minoració de l’aplicació 2120 06 2311 24890201 de 472.500,00 € a 272.500 €
“Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre CONVENI CARITAS”.
3) Incorporació de l’aplicació pressupostària 06 2311 24890200, “Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre CONVENI CARITAS” per un import de 380.000 €,
en règim de nominativa per conveni. (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
EXERCICI 2022:
1) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890200, “Subvenció a famílies i institucions
sense ànim de lucre. CONVENI CARITAS”, per un import de 748.193,56€, en règim
de de nominativa per conveni. (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
2) Minoració de l’aplicació 06 2311 24890000, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Serveis Socials”, de 378.899,86 € a 117.099,86 €. (3a
modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021). Minoració per un import de 41.765 € (de
117.099,86€ a 75.334,86€) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
3) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890202, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Centre Esplai Xixell” per un import de 35.000,00€, en
règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
4) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890203, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Associació Club Esplai La Florida”, per un import de
45.500,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL
01/12/2021)
5) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890204, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Associació Educativa Nou Quitxalles”, per un import
de 12.000,00 €, en règim de nominativa amb conveni (3a modificació PES aprovada en
JGL 01/12/2021)
6) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890205, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Associació Centre Educatiu Esclat”, per un import
de 22.000,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en
JGL 01/12/2021).
7) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890206, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Els tres tresors”, per un import de 22.000,00 €., en règim de
nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
8) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890207, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni AEMA SCCL C.O Annapurna”, per un import de
22.000,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL
01/12/2021).
9) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890208, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Associació Solidària La Llumeneta”, per un import
de 22.000,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en
JGL 01/12/2021).
10) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890209, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Associació Club d’Esplai Pubilla Casas Can
Vidalet”, per un import de 30.800,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a
modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
11) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890210, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Conveni Fundació Privada La Vinya d’acció social”, per un
import de 22.000,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES
aprovada en JGL 01/12/2021).
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12) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890211, “Subvencions a famílies i institucions
sense ànim de lucre. CREU ROJA”, per un import de 967.310,55 €, en règim de
nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
13) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890212, “Servei d’intervenció socioeducativa
Associació Educativa ITACA de Hospitalet”, per un import de 20.000,00 €, en règim
de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
14) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890213, “Servei d’intervenció socioeducativa
Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons”, per un import de 8.500,00 €, en règim
de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
15) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890214, “Servei d’intervenció socioeducativa
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI”, per un import de 13.765,00 €, en règim de
nominativa per conveni. (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
16) Incorporació de l’aplicació 06 2311 24890215, “Servei d’intervenció socioeducativa
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL”, per un import de 13.765,00 €, en règim de
nominativa per conveni. (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
17) Increment de l’aplicació 01 2315 24890205 “Transferències a famílies. Conveni
Brotes” per un import de 5.000,00€ (de 40.000,00€ a 45.000,00€) (4a modificació PES
aprovada en JGL 31/12/2021).
18) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890203, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Associació Club d’Esplai La Florida”
per “Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Assoc Club
Esplai La Florida” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
19) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890204, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Associació Educativa Nou Quitxalles”
per “Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Assoc
Educativa Nou Quitxalles” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
20) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890205, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Associació Club d’Esplai La Florida”
per “Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Assoc Centre
Educatiu Esclat” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
21) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890206, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Els Tres Tresors” per “Subv a famílies i
institucions sense ànim de lucre Conveni AEMA SCCL CO Els Tres Tresors” (5a
modificació PES aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
22) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890207, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni AEMA SCCL C.O. Annapurna” per
“Subv a famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Assoc AEMA SCCL
CO Annapurna” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
23) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890208, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Associació Solidària La Llumeneta” per
“Subv a famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Assoc Solidària La
Llumeneta” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
24) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890209, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Associació Club d’Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet” per “Subv a famílies i instit sense ànim de lucre Conveni Assoc Club
d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
25) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890210, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. Conveni Fundació Privada La Vinya d’acció
social” per “Subv a famílies i instit sense ànim de lucre Conveni Fundació Privada
La Vinya d’Acció Social” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril
de 2022)
26) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24890211, “Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de lucre. CREU ROJA” per “Subv a famílies i instit sense
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

ànim de lucre Projecte Targeta Aliments Creu Roja” (5a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Increment de l’import corresponent a l’aplicació 06 2311 4890200, Subvenció a
famílies i institucions sense ànim de lucre Conveni Càritas, en un import de
289.808,37 euros (de 710.191,63 euros a 1.000.000,00 euros) (7a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Modificar l’import corresponent a l’aplicació 06 2311 4890000, Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Serveis Socials, en un import de
41.765,00 euros (de 75.334,86 euros a 117.099,86 euros) (7a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Increment de l’import corresponent a l’aplicació 06 2311 4890211, Subv a famílies i
instit sense ànim de lucre Projecte Targeta Aliments Creu Roja, en un import de
70.688,38 euros (de 929.311,62 euros a 1.000.000,00 euros) (7a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890060, Suport infants amb diversitats funcionals
durant l’estiu, per un import de 55.432,00 euros, en règim de concurrència competitiva
(7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890061, Servei Intervenció Socioeducativa Assoc
Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet (DIP), per un import de 22.000,00 euros, en
règim de subvenció nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL
en sessió 4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890062, Programa Corresponsables Fundació
Catalana de l’Esplai (Can Serra), per un import de 42.150,00 euros, en règim de
subvenció nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890063, Programa Corresponsables Fundació
Escolta Josep Carol, per un import de 60.750,00 euros, en règim de subvenció
nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost
de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890064, Programa Corresponsables Assoc AEMA
SCCL Annapurna, per un import de 9.900,00 euros, en règim de subvenció nominativa
per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890065, Programa Corresponsables Assoc AEMA
SCCL Els Tres Tresors, per un import de 15.400,00 euros, en règim de subvenció
nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost
de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890066, Programa Corresponsables Associació
Educativa Ítaca de L’Hospitalet, per un import de 98.550,00 euros, en règim de
subvenció nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890067, Programa Corresponsables Club Infantil
Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, per un import de 12.360,00 euros, en règim de
subvenció nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
4 d’agost de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890068, Servei Intervenció Socioeducativa Assoc
Club Esplai La Florida (DIP), per un import de 22.000,00 euros, en règim de subvenció
nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost
de 2022)
Creació de la subvenció 06 2311 4890069, Programa Corresponsables CIJ Bellvitge,
per un import de 15.450,00 euros, en règim de subvenció nominativa per conveni (7a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Suprimir l’aplicació pressupostària 06 2311 24890214, Servei Intervenció
Socioeducativa Fundació Catalana de l’Esplai, amb un import de 13.765,00 euros
(7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
Suprimir l’aplicació pressupostària 06 2311 24890215, Servei Intervenció
Socioeducativa Fundació Escolta Josep Carol, amb un import de 28.000,00 euros
(7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
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42) Creació de l’aplicació pressupostària 06 2311 4890260, Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre Conveni Centre Esplai Xixell (DIP), amb un import
de 12.250,00 euros en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
43) Creació de l’aplicació pressupostària 06 2311 4890261, Subvenció a famílies i inst
sense ànim de lucre Conveni Assoc Club Esplai La Florida (DIP), amb un import de
65.400,00 euros en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per
la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
44) Creació de l’aplicació pressupostària 06 2311 4890262, Subv a fam i instit Conveni
Assoc Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet (DIP), per un import de 32.700,00
euros en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 4 d’agost de 2022)
45) Creació de l’aplicació pressupostària 06 2311 4890263, Servei Intervenció
Socioeducativa Associació Educativa Ítaca de L’Hospitalet (DIP), en un import de
2.000,00 euros en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per
la JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
OE1-06
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Suport a l'organització d'activitats a entitats que actuïn en l'àmbit dels
serveis socials
Alcaldia - Presidència
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Pla Integral Les Planes – Blocs Florida
Serveis Socials
Igualtat i LGTBI

Sectors destinataris
Entitats de la ciutat que centren la seva activitat en l’actuació sobre els serveis socials
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa
Càritas Diocesana de Barcelona
Espai Brotes SCCL
Centre Esplai Xixell
Associació Club d’Esplai La Florida
Associació Educativa Nou Quitxalles
Associació Centre Educatiu Esclat
AEMA SCCL
Associació Solidaria La Llumeneta
Associació Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet
Fundació Privada La Vinya d’acció social
CREU ROJA
Associació Educativa ITACA de L’Hospitalet
Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Escolta Josep Carol
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Complementar les competències municipals en l’àmbit dels serveis socials.
▪ Establir una xarxa de distribució d'aliments per a famílies sense recursos.
▪ Reforç del projecte de prevenció de la pobresa infantil PAIDOS.
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▪

Promoure el treball en xarxa i complementar els recursos existents i atendre la ciutadania
que requereix d'atenció a les seves necessitats socials.
▪ Fomentar els valors de la igualtat entre homes i dones i el respecte a la diversitat
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc garantint la cobertura de
les necessitats bàsiques.
▪ Millorar la cohesió social del territori.
▪ Sensibilitzar a la societat sobre la situació dels col·lectius en risc d'exclusió social.
▪ Millorar la cohesió social del territori
▪ Contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
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Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
2120 06 2311
Serveis
Nominativa/
institucions sense ànim
180.000,00
24890201
socials
Conveni
de lucre conveni Caritas
2120 06 2311
24890000

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre. Serveis socials

Serveis
socials

378.899,86

Concurrència
competitiva

2120 06 2312
24890000

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre

Igualtat i
LGTBI

45.100,00

Concurrència
competitiva

Pla integral
Les Planes –
25.000,00
Blocs Florida
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
2120 01 2315
24890205

Transferències a famílies.
conveni brotes

Nominativa
Conveni
Modalitat

06 2311
24890200

Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre. Conveni Càritas

Serveis
socials

380.000,00

Nominativa/
Conveni

06 2311
24890201

Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre. Conveni Càritas

Serveis
socials

272.500,00

Nominativa/
Conveni

06 2311
24890000

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre. Serveis socials

Serveis
socials

378.899,86

Concurrència
competitiva

06 2312
24890000

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre

Igualtat i
LGTBI

45.100,00

Concurrència
competitiva

Pla integral
Les Planes –
40.000,00
Blocs Florida
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
01 2315
4890205

Transferències a famílies.
conveni brotes

06 2311
4890200

Subvencions a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Caritas

Serveis
socials

1.000.000,00

06 2311
4890000

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre. Serveis socials

Serveis
socials

117.099,86

Nominativa
Conveni
Modalitat
Nominativa/
Conveni
Concurrència
competitiva

31/165

06 2311
24890202

06 2311
24890203

06 2311
24890204

06 2311
24890205

06 2311
24890206

06 2311
24890207

06 2311
24890208

06 2311
24890209

06 2311
24890210

06 2311
24890211

06 2311
24890212

06 2311
24890213
06 2312
24890000

Subvencions a famílies i
institucions sense ànim
de lucre. Conveni Centre
Esplai Xixell
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
Club Esplai La Florida
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
Educativa Nou Quitxalles
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
Centre Educatiu Esclat
Subv a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
AEMA SCCL CO Els tres
tresors
Subv a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
AEMA SCCL CO
Annapurna
Subv a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Assoc
Solidària La Llumeneta
Subv a famílies i instit
sense ànim de lucre
Conveni Assoc Club
d’Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet
Subv a famílies i instit
sense ànim de lucre
Conveni Fundació
Privada La Vinya d’Acció
Social
Subv a famílies i instit
sense ànim de lucre
Projecte Targeta Aliments
Creu Roja
Servei intervenció
socioeducativa
Associació Educativa
ITACA de Hospitalet
Servei intervenció
socioeducativa Club
Infantil Juvenil SanfeliuSant Ildefons
Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre

Serveis
socials

35.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

45.500,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

12.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

30.800,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

1.000.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

20.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
socials

8.500,00

Nominativa
conveni

Igualtat i
LGTBI

45.100,00

Concurrència
competitiva
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01 2315
24890205
06 2311
4890060
06 2311
4890061

06 2311
4890062

06 2311
4890063
06 2311
4890064
06 2311
4890065

06 2311
4890066

06 2311
4890067

06 2311
4890068
06 2311
4890069
06 2311
4890260

06 2311
4890261

06 2311
4890262

Transferències a famílies.
conveni brotes
Suport infants amb
diversitats funcionals
durant l’estiu
Servei Intervenció
Socioeducativa Assoc
Club d’Esplai Pubilla
Casas Can Vidalet (DIP)
Programa
Corresponsables
Fundació Catalana de
l’Esplai (Can Serra)
Programa
Corresponsables
Fundació Escolta Josep
Carol
Programa
Corresponsables Assoc
AEMA SCCL Annapurna
Programa
Corresponsables Assoc
AEMA SCCL Els Tres
Tresors
Programa
Corresponsables Assoc
Educativa Ítaca de
L’Hospitalet
Programa
Corresponsables Club
Infantil Juvenil SanfeliuSant Ildefons
Servei Intervenció
Socioeducativa Assoc
Club Esplai La Florida
(DIP)
Programa
Corresponsables CIJ
Bellvitge
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim
de lucre Conveni Centre
Esplai Xixell (DIP)
Subvenció a famílies i inst
sense ànim de lucre
Conveni Assoc Club
Esplai La Florida (DIP)
Subv a fam i instit
Conveni Assoc Club
d’Esplai Pubilla Casas
Can Vidalet (DIP)

Pla integral
Les Planes –
Blocs Florida

45.000,00

Nominativa
Conveni

Serveis
Socials

55.432,00

Concurrència
competitiva

Serveis
Socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

42.150,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

60.750,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

9.900,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

15.400,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

98.550,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

12.360,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

22.000,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

15.450,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

12.250,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

65.400,00

Nominativa
conveni

Serveis
Socials

32.700,00

Nominativa
conveni
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06 2311
4890263

Servei Intervenció
Socioeducativa
Associació Educativa
Ítaca de L’Hospitalet
(DIP)

Serveis
Socials

2.000,00

Nominativa
conveni
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OE1-07
Línia de subvenció

Ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable per a l’accés a
activitats de lleure
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Serveis Socials

Àrea de gestió
Departament/
Programa
Sectors destinataris
Famílies de la ciutat en situació vulnerable per a l'accés al lleure
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Famílies

Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades de les activitats de
lleure dels infants en situació de risc.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Garantir una oferta de lleure a famílies en situació de risc social.
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc garantint la cobertura de
les necessitats bàsiques.
▪ Millorar la cohesió social del territori.
▪ Fer accessible els serveis socioeducatius a la població.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris, com acreditar-los, les despeses
subvencionables, els mecanismes per a quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió.
El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar
a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en
numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini,
legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió
de les subvencions per silenci administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les
bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el
que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
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l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
21206 2311
Ajuts lleure per infants
Serveis
Concurrència
34.000,00
24800002
vulnerables – Blocs Florida
Socials
no competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2311
Ajuts lleure per infants
Serveis
Concurrència
34.000,00
24800002
vulnerables – Blocs Florida
Socials
no competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2311
Ajuts lleure per infants
Serveis
Concurrència
34.000,00
24800002
vulnerables – Blocs Florida
Socials
no competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Minoració de l’aplicació 2120 06 2311 248900000 (De 1.453.000,00€ a 1.241.712,28€)
“Ajudes a famílies atenció primària”
EXERCICI 2022:
1) Minoració de l’aplicació 06 2311 24800000, “Ajudes a famílies atenció primària”, de
1.453.000,00 € a 1.053.000,00 € (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
2) Creació de la subvenció 06 2311 4800060, Ajudes famílies Programa Metropolità
Mesures contra la pobresa energètica, per un import de 325.161,29 euros, en règim
de concurrència no competitiva (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4
d’agost de 2022)
OE1-08
Línia de subvenció
Ajuts econòmics puntuals a famílies en situació d'emergència social
Àrea de gestió
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Departament/ Programa Serveis Socials
Sectors destinataris
Famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i d’emergència social.
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Famílies en situació de vulnerabilitat social.
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment despeses de les famílies que el seu
impagament pot col·locar-les en situació de vulnerabilitat i d’emergència social.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Dotar de recursos econòmics puntuals a famílies per necessitats econòmiques
d'urgències i conjunturals.
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc garantint la cobertura de
les necessitats bàsiques.
▪ Millorar la cohesió social del territori
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris, com acreditar-los, les despeses
subvencionables, els mecanismes per a quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió.
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El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar
a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en
numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini,
legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió
de les subvencions per silenci administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les
bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el
que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostàri
responsable
a
2120 06 2311 Ajudes famílies atenció
Serveis
Concurrència
1.453.000,00
24800000
primària
socials
no competitiva
2120 06 2316 Ajuts urgència social COVID
Serveis
Concurrència
423.669,05
4800099
19
socials
no competitiva
Ajudes famílies programa
2120 06 2311
Serveis
Concurrència
metropolita mesures contra la
439.404,92
4800060
socials
no competitiva
Pobresa Energètica
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostàri
responsable
a
06 2311
Ajudes a famílies atenció
Serveis
Concurrència
1.241.712,28
24800000
primària
socials
no competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostàri
responsable
a
06 2311
Ajudes a famílies atenció
Serveis
Concurrència
1.053.000,00
24800000
primària
socials
no competitiva
Ajudes famílies Programa
06 2311
Serveis
Concurrència
Metropolità Mesures contra la
325.161,29
4800060
Socials
no competitiva
pobresa energètica
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Minoració de l’aplicació 06 2311 24800001 (De 1.600.000,00€ a 1.400.000,00€) “Ajudes
famílies atenció primària - beques menjador”. (2a modificació PES aprovada en JGL
06/08/2021).
EXERCICI 2022:
1) Minoració de l’aplicació 06 2311 24800001, “Ajudes a famílies atenció primària –
beques menjador AMB”, de 1.600.000,00 € a 750.000,00€, (3a modificació PES
aprovada en JGL 01/12/2021) .
2) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2311 24800001, “Ajudes famílies atenció
primària - beques menjador AMB” per “Ajudes famílies atenció primària – Ajuts
menjador escolar” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
OE1-09
Línia de subvenció
Ajuts per a l'alimentació a menors en situació de risc
Àrea de gestió
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Departament/ Programa
Serveis Socials
Sectors destinataris
Famílies
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Famílies
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades de l’alimentació dels
menors.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Assegurar uns àpats diaris de qualitat a infants en situació de risc
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc garantint la cobertura de
les necessitats bàsiques
▪ Millorar la cohesió social del territori
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris, com acreditar-los, les despeses
subvencionables, els mecanismes per a quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió.
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El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar
a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en
numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini,
legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió
de les subvencions per silenci administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les
bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el
que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 06 2311 Ajudes famílies atenció
Serveis
Concurrència
1.600.000,00
24800001
primària - beques menjador
Socials
no competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2311
Ajudes famílies atenció
Serveis
Concurrència
1.400.000,00
24800001
primària - beques menjador
Socials
no competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Ajudes famílies atenció
06 2311
Serveis
Nominativa
primària - Ajuts menjador
750.000,00
24800001
Socials
conveni
escolar
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Increment de l’aplicació 06 2313 24890212 (De 197.333,95€ a 568.787,72€)
“Subvenció a famílies i institucions sense ànim de lucre CREU ROJA” (2a
modificació del PES aprovada en JGL 06/08/2021)
2) Minoració de l’aplicació 06 2313 24890212 Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre CREU ROJA” de 568.787,72 € a 357.500,00 €.
3) Incorporació de l’aplicació 06 2313 24890211 “Subvenció a famílies i institucions
sense ànim de lucre CREU ROJA” amb un import 408.621,67 €. (3a modificació PES
aprovada en JGL 01/12/2021).
EXERCICI 2022:
1) Minoració de l’aplicació 06 2313 24800000, “Transferència a Famílies i Institucions
sense ànim de lucre”, de 247.840,00 € a 210.540,00 €. (3a modificació PES aprovada
en JGL 01/12/2021).
2) Increment de l’aplicació 06 2313 24890210, “Subvenció a projecte Gestimul
Fundació Privada Santa Eulàlia”, de 68.000,00 € a 117.941,91 €. (3a modificació PES
aprovada en JGL 01/12/2021).
3) Eliminació de l’aplicació 06 2313 24890211, “Subvenció a famílies i institucions
sense ànim de lucre CREU ROJA”. (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
4) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2313 24800000, “Transferència a Famílies i
Institucions sense ànim de lucre” per “Transferència a Famílies i Institucions sense
ànim de lucre Ajuts a famílies dependència” (5a modificació PES, aprovada per la
JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
5) Modificar la denominació de l’aplicació 06 2313 24890210, “Subvenció a projecte
Gestimul Fundació Privada Santa Eulàlia” per “Subvenció a projecte Gestimul
Fundació Privada Sta Eulàlia” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
6) Creació de l’aplicació pressupostària 06 2313 24890260, Subvenció a projecte
Gestimul Fundació Privada Sta Eulàlia (AMB), en 33.058,09 euros en règim de
nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 4 d’agost
de 2022)
OE1-10
Línia de subvenció
Programa d’assistència a persones dependents
Àrea de gestió
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Departament/ Programa
Serveis Socials
Sectors destinataris
Persones i famílies en situació de dependència i en circumstàncies de vulnerabilitat social així
com entitats, fundacions i associacions que prestin serveis en l’àmbit de l’assistència a persones
dependents.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Subvencions a entitats i associacions, així com a persones en situació de dependència en
circumstàncies de vulnerabilitat social i llurs famílies.
2. Nominativa
Creu Roja L’H
Fundació Privada Santa Eulàlia
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses dels ajuts per emergència,
productes bàsics, alimentació i allotjament de persones grans i llurs famílies i/o a activitats de
suport a associacions que treballin en l’àmbit de l’assistència a persones dependents. .
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
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Donar resposta a persones grans i llurs famílies en situació d’emergència directa i
acolliment residencial urgent
▪ Donar suport a les activitats de les entitats en l’àmbit de la gent gran
▪ Promoure projectes socials i assegurar productes bàsics a col·lectius en risc d’exclusió
social
▪ Donar suport a les activitats de l'associació
2. Efectes
▪ Una atenció adient a les necessitats urgents de les persones amb necessitats i llurs
famílies.
▪ Promoció de l’autonomia personal i de la participació de la gent gran.
▪ Accés a recursos bàsics a la població en situació de risc.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
▪

Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu.
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
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Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 06 2313 Transferència a Famílies i
Serveis
Concurrència
247.840,00
24800000
Institucions sense ànim de lucre socials
competitiva
Subvenció a famílies i
2120 06 2313
Serveis
Nominativa/
institucions sense ànim de lucre
197.333,95
24890212
socials
conveni
CREU ROJA
2120 06 2313 Subvenció a projecte Gestimul
Serveis
Nominativa/
68.000,00
24890210
Fundació Privada Santa Eulàlia socials
conveni
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Aplicació pressupostària
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
06 2313
24800000
06 2313
24890211
06 2313
24890212
06 2313
24890210

Transferència a Famílies i
Institucions sense ànim de lucre
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
CREU ROJA
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
CREU ROJA
Subvenció a projecte Gestimul
Fundació Privada Santa Eulàlia

Serveis
socials

247.840,00

Concurrència
competitiva

Serveis
socials

408.621,67

Nominativa/
conveni

Serveis
socials

357.500,00

Nominativa/
conveni

Serveis
socials

68.000,00

Nominativa/
conveni

Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Aplicació pressupostària
IMPORT
pressupostària
responsable
Transferència a Famílies i
06 2313
Serveis
Institucions sense ànim de lucre
210.540,00
24800000
socials
Ajuts a famílies dependència

Modalitat
Concurrència
competitiva

06 2313
24890210

Subvenció a projecte Gestimul
Fundació Privada Sta Eulàlia

Serveis
socials

117.941,91

Nominativa
conveni

06 2313
24890260

Subvenció a projecte Gestimul
Fundació Privada Sta Eulàlia
(AMB)

Serveis
socials

33.058,09

Nominativa
conveni
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OE1-11
Línia de subvenció

Suport a entitats per a la promoció del desenvolupament comunitari i
la cohesió social
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Serveis Socials

Àrea de gestió
Departament/
Programa
Sectors destinataris
Entitats que treballen per a la promoció del desenvolupament comunitari i la cohesió social.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats

Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Enfortir les entitats que operen en el territori per donar millor respostes a les necessitats
socials dels col·lectius en risc.
▪ Afavorir els processos d'acollida a la ciutat per tal de facilitar a integració social de les
persones nouvingudes
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc garantint la cobertura de
les necessitats bàsiques
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
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de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
2120 06 2311
Serveis
institucions sense ànim de lucre
24890002
socials
acollida integració
2120 06 2311
Atenció comunitària PDC
Serveis
24890003
(GENERALITAT CP F-29)
socials
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
06 2311
Serveis
institucions sense ànim de lucre
24890002
socials
acollida integració
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
06 2311
Serveis
institucions sense ànim de lucre
24890002
socials
acollida integració

IMPORT

Modalitat

36.000,00

Concurrència
competitiva

75.997,86

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

36.000,00

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

36.000,00

Concurrència
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de la FUNDACIÓN SHIP2B pel projecte
IMPACT FORUM – S2B HEALTHCARE SUMMIT”, per un import de 15.000,00€,
pendent concreció de l’aplicació pressupostària, en règim de nominativa per conveni (3a
modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
2) Modificar la denominació del projecte corresponent a la subvenció nominativa a favor de
la Fundación Ship2B - Impact Forum – S2B Health&Care Summit per Fundación
Ship2B -Impact Forum (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril
de 2022)
3) Incorporació d’una subvenció nominativa per canvi d’objectiu estratègic i línia de
subvenció de l’aplicació 06 4620 24890302, “Subvencions a famílies i institucions
sense finalitat de lucre. Universitat de Deusto” anteriorment a OE2-04, amb un import
de 4.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
4) Supressió de la subvenció nominativa a favor de Fundación Ship2B -Impact Forum
per canvi d’objectiu estratègic i línia de subvenció, es passa a OE2-04 (6a modificació
PES, acord JGL 06/07/2022)
OE1-12
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Programes d’educació i promoció de la salut
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Educació, Innovació i Cultura
Salut
Innovació Social

Sectors destinataris
Entitats que treballin sobre la promoció i l’enfortiment de la salut pública i comunitària
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats i associacions
2. Nominatives / Conveni
Universitat de Deusto
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Promoure programes d’educació de la salut i de salut comunitària per fer extensiu el dret
a la salut.
▪ Promoure l’enfortiment d’associacions d’afectats i/o malats
2. Efectes
▪ Una ciutat comunitàriament saludable.
▪ Una ciutadania coneixedora del dret a la salut i de les prioritats de la salut comunitària.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVA
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-

Nombre de conferències
Nombre d'assistents

Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostàri
responsable
a
2120 06
Transferències a famílies i
Concurrència
3110
institucions sense ànim de lucre
Salut
33.717,00
competitiva
24890000
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Aplicació pressupostària
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostàri
responsable
a
06 3110
Transferències a famílies i
Concurrència
Salut
33.717,00
24890000
institucions sense ànim de lucre
competitiva
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Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Aplicació pressupostària
Departament
pressupostàri
responsable
a
06 3110
Transferències a famílies i
Salut
24890000
institucions sense ànim de lucre
07 4620
24890302

Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de
lucre. Universitat de Deusto

Innovació
Social

IMPORT

Modalitat

33.717,00

Concurrència
competitiva

4.000,00

Nominativa
Conveni
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12. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 2: Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea
metropolitana i el desenvolupament econòmic mitjançant la promoció
comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de
governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès
general
OE2

CODI
01

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Projectes de dinamització de mercats

OE2

02

Promoció del comerç urbà

OE2

03

Programa de foment i enfortiment de l’economia social

OE2

04

OE2

05

OE2

06

OE2

07

Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de L’Hospitalet de
Llobregat
Foment de la ocupabilitat i la contractació de persones amb dificultats d’accés
al mercat laboral.
Ajuts al transport i bonificacions per a persones que realitzen accions de
formació ocupacional
Recolzament al comerç ,empreses i autònoms de la ciutat per fer front a les
repercussions i noves necessitats originades per la COVID-19
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OE2-01
Línia de subvenció
Projectes de dinamització de mercats
Àrea de gestió
Participació i Relacions Ciutadanes
Departament/ Programa
Mercats
Sectors destinataris
Entitats que treballen en l’àmbit de la dinamització dels mercats municipals
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats sense ànim de lucre
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Dinamitzar comercialment els mercats i enfortir el comerç de proximitat de qualitat
2. Efectes
▪ Uns mercats consolidats, amb una oferta de qualitat en base als valors com la
proximitat i la confiança
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS,
la LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
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Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 09 4312
institucions sense ànim de
Mercats
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
08 4312
institucions sense ànim de
Mercats
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
08 4312
institucions sense ànim de
Mercats
24890000
lucre

IMPORT

Modalitat

25.850,00

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

25.850,00

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

25.850,00

Concurrència
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Increment de l’aplicació 08 4390 4890000 “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre” per un import de 10.000,00€ (de 75.000,00€ a 85.000,00€) (4a
modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
2) Incorporació de l’aplicació 08 43911 24890060, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre APROPAMB COM”, per un import de 168.720,78€ i en règim de
concurrència no competitiva (8a modificació PES)
OE2-02
Línia de subvenció
Promoció del comerç urbà
Àrea de gestió
Participació i Relacions Ciutadanes
Departament/
Comerç
Programa
Sectors destinataris
▪ Associacions d’empresaris i comerciants que treballen per potenciar i promoure el
comerç urbà de la ciutat
▪ Persones físiques o jurídiques titulars d’establiments comercials oberts al públic situats
al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats sense ànim de lucre
2. Concurrència no competitiva
Persones físiques o jurídiques titulars d’establiments comercials oberts al públic.
Conceptes subvencionables
▪ Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels
projectes subvencionats.
▪ Els ajuts es destinaran a finançar els imports no percebuts pel fet de participar en les
campanyes del programa “FIDELITZANT EL CONSUM LHOCAL” i acceptar vals de
descompte dels clients adherits també a aquest programa.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Promoure un teixit comercial visible, dinàmic i consolidat a la ciutat
▪ Dotar-lo de les eines necessàries per ser més competitius i moderns davant d’altres
fórmules de distribució comercial existents
▪ Impulsar una gestió comú per millorar l’organització del centre comercial.
2. Efectes
▪ Una ciutat amb una oferta comercial diversa, de qualitat i que respon a les necessitats
de la ciutat i promou la dinamització de la mateixa
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la
LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
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subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.

b) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà les bases i la
convocatòria que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions previ a
l’inici d’una campanya del programa “FIDELITZANT EL CONSUM LHOCAL, així com
determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditar-los,
el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Aquesta es podrà portar a terme pel personal de l’Ajuntament amb el suport d’una Entitat
Col·laboradora.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
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Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
2120 09
Transferències a famílies i
4390
institucions sense ànim de
Comerç
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
08 4390
institucions sense ànim de
Comerç
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
08 4390
institucions sense ànim de
Comerç
24890000
lucre
TRANSFERÈNCIES A
08 43911
FAMÍLIES I INSTITUCIONS
Comerç
24890060
SENSE ÀNIM DE LUCRE
APROPAMB COM

IMPORT

75.000,00

IMPORT

75.000,00

IMPORT

Modalitat
Concurrència
competitiva
Modalitat
Concurrència
competitiva
Modalitat

85.000,00

Concurrència
competitiva

168.720,78

Concurrència
no
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
1) Substitució del terme economia social pel corresponent a innovació social (4a
modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021)
OE2-03
Línia de subvenció
Programa de foment i enfortiment de la innovació social
Àrea de gestió
Educació, Innovació i Cultura
Departament/ Programa Innovació Social
Sectors destinataris
Entitats que treballin en l’àmbit de la innovació social
Règim de concessió
Concurrència competitiva
Entitats sense ànim de lucre
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Fomentar la innovació social com a element transformador de la Innovació Social
▪ Potenciar la gestió democràtica i participativa dels agents econòmics
2. Efectes
▪ Una ciutat amb una innovació social forta, en continu creixement i que dona resposta
a les necessitats socials
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la
LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
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La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 08 4620
Innovació
Concurrència
institucions sense ànim de
13.500,00
24890000
Social
competitiva
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 4620
Innovació
Concurrència
institucions sense ànim de
13.500,00
24890000
Social
competitiva
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 4620
Innovació
Concurrència
institucions sense ànim de
13.500,00
24890000
Social
competitiva
lucre
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Eliminació de la partida 07 3341 24890300 (25.000,00€), “Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre. Projecte Gamelab”
2) Incorporació de la partida 07 3341 4890303 (“Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. TAPES DEL MÓN-AGT”) per un import de 15.000€
EXERCICI 2022:
1) Incorporació de la partida 07 3341 4890303 (“Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. TAPES DEL MÓN-AGT”) per un import de 15.000€
2) Canvi d’objectiu estratègic i línia de subvenció de l’aplicació 07 3341 4890303
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. TAPES DEL MÓNAGT” movent-se a l’OE4-03 (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022).
3) Incorporació d’una subvenció nominativa per canvi d’objectiu estratègic i línia de la
subvenció nominativa a favor de la Fundación Ship2B -Impact Forum, anteriorment
OE1-12, pendent de creació de l’aplicació pressupostària i de la incorporació al plat de
finançament per a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
4) Supressió de la subvenció nominativa per canvi d’objectiu estratègic i línia de
subvenció de l’aplicació 06 4620 24890302, “Subvencions a famílies i institucions
sense finalitat de lucre. Universitat de Deusto”, amb un import de 4.000,00€, passa
a OE1-12 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
5) Incorporació de l’aplicació pressupostària 06 4620 4890303, Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Fundación SHIP2B, per un import de
15.000,00€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la
JGL en sessió 4 d’agost de 2022)
OE2-04
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de
l’Hospitalet de Llobregat.
Promoció Econòmica i Turisme
Educació, Innovació i Cultura
Empresa
Districte Cultural
Innovació Social

Sectors destinataris
Aquesta aplicació es destina a entitats i altres actors socials i empresarials.
Règim de concessió
1. Nominativa
Projecte Gamelab
AEBALL
Fundació Ship2B
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Enfortir la vinculació d'agents socials i científics rellevants amb la ciutat de L'Hospitalet
▪ Recolzar el programa Gamelab com a fira de dinamització econòmica d’un producte
d’alt valor afegit com és la innovació tecnològica i digital.
2. Efectes
▪ Uns agents socials, culturals, econòmics i científics identificats i compromesos amb la
ciutat
Termini necessari per a la seva consecució
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Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
IMPORT
Modalitat
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvencions a famílies i
2120 08 3341
Nominativa
institucions sense finalitat
Districte Cultural
60.000,00
24890300
/conveni
de lucre. Projecte Gamelab
Transferències a famílies i
2120 05 4330
Desenvolupamen
Nominativa
institucions sense ànim de
6.000,00
24890200
t econòmic
/ conveni
lucre. AEBALL
Subvencions a famílies i
2120 08 4620
institucions sense finalitat
Nominativa
Innovació social
4.000,00
24890302
de lucre. Universitat de
/ conveni
Deusto
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
IMPORT
Modalitat
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
05 4330
Desenvolupamen
Nominativa
institucions sense ànim de
6.000,00
24890200
t econòmic
/ conveni
lucre. AEBALL
Subvencions a famílies i
07 4620
institucions sense finalitat
Nominativa
Innovació Social
4.000,00
24890302
de lucre. Universitat de
/ conveni
Deusto
Transferències a famílies i
07 3341
institucions sense ànim de
Nominativa/
Districte Cultural
15.000,00
24890303
lucre. “TAPES DEL MÓNconveni
AGT”
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
IMPORT
Modalitat
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
05 4330
Nominativa
institucions sense ànim de
Empresa
6.000,00
24890200
/ conveni
lucre. AEBALL
Transferències a famílies i
07 4620
Nominativa/
institucions sense ànim de
Innovació Social
15.000,00
4890303
Conveni
lucre. Fundación SHIP2B,
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Modificació de la denominació de la partida 05 2410 24890000, “SUBVENCIO A
FAMILIES I ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE” per “Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
2) Incorporació de la partida 08 43335 4700060, “Subvencions per foment ocupació.
CONTRACTA a L'H 2020”, per un import de 300.000,00€ (6a modificació PES, acord
JGL 06/07/2022)
OE2-05
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Foment de la ocupabilitat i la contractació de persones amb
dificultats d’accés al mercat laboral
Promoció Econòmica i Turisme
Empresa
Formació i Ocupació

Sectors destinataris
Empreses i organitzacions que requereixen de la contractació de personal.
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Empreses, cooperatives i organitzacions socials
2. Concurrència competitiva
Entitats sense ànim de lucre
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Afavorir la inclusió sociolaboral de persones aturades de llarga durada de la ciutat.
▪ Reduir els costos de contractació d’empreses i organitzacions amb necessitat
d’incorporar personal.
▪ Millorar els nivells d’ocupació i desenvolupament econòmic de l’Hospitalet
2. Efectes
▪ Uns mercats consolidats, amb una oferta de qualitat en base als valors com la
proximitat i la confiança
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
Els criteris aplicables per a ser beneficiari de l’Ajut queden recollits en les bases
específiques de la convocatòria de l’administració supramunicipal que atorga l’ajut (AMB,
Diputació de Barcelona, etc...)
b) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS,
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la LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
SUBVENCIONS PER
Concurrència
2120 05 43315
FOMENT OCUPACIÓ. L'H
Empresa
89.326,86 no
470006
EMPREN 18-19
competitiva
SUBVENCIONS PER
Concurrència
2120 05 43314
FOMENT OCUPACIÓ. L'H
Empresa
33.830,00 no
4700060
FEM EMPESA 18-19
competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvencions per foment
Concurrència
05 43335
ocupació. CONTRACTA a L'H Empresa
300.000,00 no
4700060
2020
competitiva
SUBVENCIO A FAMILIES I
05 2410
Formació i
Concurrència
ENTITATS SENSE ANIM DE
30.000,00
4890000
Ocupació
competitiva
LUCRE
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
05 2410
Formació i
Concurrència
institucions sense ànim de
30.000,00
4890000
Ocupació
competitiva
lucre
Subvencions per foment
Concurrència
05 43335
ocupació. CONTRACTA a L'H Empresa
300,000.00 no
4700060
2020
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021
1) Supressió de l’aplicació 02 9330 24790000, “Subvenció atorgament beques
concessió demanial Grupo Planeta”, per errada de duplicitat (5a modificació del
PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
EXERCICI 2022
1) Modificació de l’apartat departament responsable de l’aplicació 02 9330 24790000,
“Subvenció atorgament beques concessió demanial Grupo Planeta”, d’Empresa
a Gestió del Patrimoni (5a modificació del PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
2) Supressió de l’aplicació 05 24177 24810060, “Premis, beques i pensions estudis.
Projecte Inser-L’H (AP-POEFE)” (5a modificació del PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
3) Increment de l’aplicació 08 24136 4810060, “Premis, beques i pensions estudis.
Programa UBICAT 2020”, per un import de 2.202,21€ (de 14.406,29€ a 16.608,75€)
(6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE2-06
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Ajuts al transport i bonificacions per a persones que realitzen
accions de formació ocupacional
Planificació, Territori i Economia
Promoció Econòmica i Turisme
Gestió del Patrimoni
Formació i Ocupació

Departament/
Programa
Sectors destinataris
Persones que gaudeixen de formació per a promoure per la capacitació i l’accés al mercat
laboral.
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Persones i participants en cursos i formacions per afavorir la inserció sociolaboral.
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪
Afavorir l’assistència de les persones beneficiàries de cursos de formació.
▪ Cofinançar despeses de trajecte de les persones assistents als cursos de formació.
2. Efectes
▪ Unes persones beneficiaries dels programes de formació més implicats i amb més
possibilitat d’accedir al mercat laboral.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
Els ajuts del projecte INSER LH (finançat pel Ministerio de Política Territorial y Función
Pública) estan regulats tant a la convocatòria de la subvenció (article 8) i els criteris
d'assignació i de selecció dels participants estan establerts a la memòria del
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projecte aprovat (apartat f) i g). La subvenció va ser acceptada per acord de Junta de
Govern Local U020100/00575 amb un import de de 376.751,11€, amb una aportació
municipal de 376.751,12€
Pel que fa al projecte UBICA’T 2020 (finançat pel SOC) regula els ajuts directes als
beneficiaris tant a les bases reguladores (base 5.2) com a la resolució de convocatòria del
SOC (article 8.2). La subvenció per import de 155.369,95€ va ser acceptada per
Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social número RES/11587/2020 de 28 de desembre de 2020, sense aportació municipal.
Les entitats beneficiàries d’aqueta subvenció es consideren entitats col·laboradores del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya als efectes de la gestió i el pagament dels ajuts de
transport i incentius de les persones participants (base 5.2).
L’òrgan competent per a la modificació de la normativa, l’aprovació dels barems i la
concessió de la subvenció és, en aquest cas, el Servei d’Ocupació de Catalunya.
El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar
a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en
numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini,
legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb
el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Beques i pensions
Concurrència
05 2415
Formació i
estudis. Projecte
15.091,37 no
44810060
Ocupació
OcupaL'H
competitiva
Premis, beques i
Concurrència
05 2411 1
Formació i
pensions estudis.
8.625,70 no
4810060
Ocupació
Programa UBICAT 2019
competitiva
Subvenció atorgament
Concurrència
2 1210 2 9330
beques concessió
Empresa
505.450,76 no
24790000
demanial GRUPO
competitiva
PLANETA
Premis, beques i
Concurrència
05 24177
pensions estudis.
Formació i
114.840,06 no
4810060
Projecte INSER-L'H
Ocupació
competitiva
(AP-POEFE)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció atorgament
Concurrència
02 9330
beques concessió
Empresa
505.450,76 no
24790000
demanial GRUPO
competitiva
PLANETA
Premis, beques i
Concurrència
05 24177
pensions estudis.
Formació i
98.215,86 no
4810060
Projecte INSER-L'H
Ocupació
competitiva
(AP-POEFE)
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Premis, beques i
Formació i
pensions estudis.
14.406,29
Ocupació
Programa UBICAT 2020
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
pressupostària
responsable
Subvenció atorgament
02 9330
beques concessió
Gestió del
505.450,76
24790000
demanial GRUPO
Patrimoni
PLANETA
Premis, beques i
05 24136
Formació i
pensions estudis.
16.608,75
24810060
Ocupació
Programa UBICAT 2021
05 24136
4810060

Concurrència
no
competitiva
Modalitat
Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Eliminació de de l’aplicació 05 4330 4790199 (“Ajuts empreses-COVID”), de
75.000,00€
2) Creació de l’aplicació 05 4322 4790099 (“Ajuts empreses-COVID-19 Turisme”)
EXERCICI 2022:
1) Increment de l’aplicació 05 4322 4790099 (“Ajuts empreses-COVID Turisme”),
passant de 75.000 a 90.000€.
2) Creació de l’aplicació 08 4330 4790000, “Altres subvencions a empreses privades
L’H Reactiva Autònom”, per un import de 150.000,00€ (6a modificació PES, acord
JGL 06/07/2022)
3) Creació de l’aplicació 08 43336 4700060, “Subvencions per foment ocupació.
despesa covid-19 i digitalització”, per un import de 300.000,00€ (6a modificació
PES, acord JGL 06/07/2022)
4) Creació de l’aplicació 08 43313 4700060, “Subvencions per foment ocupació
Treball, Talent I Tecnologia”, per un import de 40.000,00€ (6a modificació PES, acord
JGL 06/07/2022)
5) Creació de l’aplicació 08 4322 4790001, “Altres subvencions a empreses privades
turisme convocatòria tramitats 2021 pendents acord”, per un import de 5.544,45€
(6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE2-07
Línia de subvenció

Àrea de gestió
Departament/ Programa

Recolzament al comerç ,empreses i autònoms de la ciutat per fer
front a les repercussions i noves necessitats originades per la
COVID-19
Participació i Relacions Ciutadanes
Promoció Econòmica i Turisme
Comerç
Empresa
Turisme

Sectors destinataris
Entitats sense ànim de lucre
Règim de concessió
1. Nominativa
Grup de Botigues del Centre i Sant Josep
Grup de Comerciants de Santa Eulàlia
Associació de comerciants Pubilla Cases
Associació de comerciants Collblanc- La Torrassa
Unió de Botiguers de Catalunya. Agrupació Local de L’Hospitalet
Associació de comerciants i petits empresaris de Bellvitge.
Treballadors Autònoms de L’Hospitalet
Empreses turístiques d’allotjament turístic i albergs situats a la ciutat de L’Hospitalet
2. Concurrència no competitiva
Empreses, cooperatives i organitzacions socials.
Treballadors autònoms de L’Hospitalet
Empreses turístiques d’allotjament turístic i albergs situats a la ciutat de L’Hospitalet
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
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▪
▪
▪
▪
▪

Recolzar les actuacions del comerç local i a les empreses de la ciutat per adaptar-se
als criteris i requeriments sobrevinguts per la pandèmia.
Recolzament al comerç, empreses i autònoms de la ciutat mitjançant les associacions
de comerciants que donen suport, formació i informació de les repercussions de la
COVID-19
Afavorir i acompanyar en el procés de digitalització de les organitzacions de la ciutat.
Oferir ajudes directes als autònoms de la ciutat.
Oferir ajudes a les empreses turístiques d’allotjament turístic i albergs situats a la ciutat

2. Efectes
▪ Uns comerços i unes empreses amb capacitat d’adaptació a un context social,
econòmic i sanitari adaptat a les noves circumstàncies
▪ Uns professionals autònoms amb més capacitat de resistència davant la crisis
econòmica.
Termini necessari per a la seva consecució
Anualitat 2020
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
Els criteris aplicables per a ser beneficiari de l’Ajut queden recollits en les bases
específiques de la convocatòria de l’Àrea Metropolitana de Barcelona una vegada la JGL
aprova la recepció de la subvenció per part de l’administració supramunicipal.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies
e institucions sense ànim
2120 08 4390
de lucre”. GRUP
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890200
BOTIGUES DEL
CENTRE I SANT JOSEP
“Transferències a famílies
e institucions sense ànim
2120 08 4390
de lucre”. GRUP
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890201
COMERCIANTS DE
SANTA EULÀLIA
“Transferències a famílies
2120 08 4390
e institucions sense ànim
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890202
de lucre”. ASSOCIACIÓ
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DE COMERCIANTS
PUBILLA CASES
“Transferències a famílies
e institucions sense ànim
2120 08 4390
de lucre”. ASSOCIACIÓ
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890203
COMERCIANTS
COLLBLANCHTORRASSA
“Transferències a famílies
e institucions sense ànim
de lucre”. UNIÓ DE
2120 08 4390
BOTIGUERS DE
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890204
CATALUNYA.
AGRUPACIÓ LOCAL DE
L’HOSPITALET.
“Transferències a famílies
e institucions sense ànim
2120 08 4390
de lucre”. ASSOCIACIÓ
Comerç
6.000,00 Nominativa
24890205
DE COMERCIANTS I
PETITS EMPRESARIS
DE BELLVITGE
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Altres subvencions a
Concurrència
05 4330
empreses privades. L’H
Empresa
4.000.000,00 no
24790099
Reactiva Autònom.
competitiva
05 43336
24700060

Subvencions per foment
ocupació. despesa covid19 i digitalització

Empresa

300.000,00

05 4322
24790099

Ajuts Empreses-COVID19 Turisme

Turisme

90.000,00

Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
pressupostària
responsable
05 4322
24790000
05 4330
24790000
05 43336
24700060
05 43313
24700060

05 4322
24790001

Ajuts Empreses-COVID19 Turisme
Altres subvencions a
empreses privades L’H
Reactiva Autònom
Subvencions per foment
ocupació. despesa covid19 i digitalització
Subvencions per foment
ocupació Treball, Talent i
Tecnologia
Altres subvencions a
empreses privades
turisme convocatòria
tramitats 2021 pendents
acord

Turisme

90.000,00

Empresa

150.000,00

Empresa

300.000,00

Empresa

40.000,00

Turisme

5.544,45

Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
Modalitat
Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
Concurrència
no
competitiva
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13. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 3: Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit
associatiu i comunitari de la ciutat
OE3

CODI
01

OE3

02

OE3

03

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Foment de projectes i activitats que promoguin l’enfortiment de les
associacions veïnals
Programes d’enfortiment de les AFAS i AMPES ( associacions de famílies i
associacions de mares i pares), de la societat civil i el teixit associatiu.
Programes de foment de la participació social del jovent

OE3

04

Promoció de festes de barri
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Modificar la denominació de l’aplicació 01 9221 24890200, “Transferències a
famílies. Federació Associació Veïns de L'H” per “Transferència a famílies.
Federación Asociación Vecios de L’H” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
OE3-01
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Departament/ Programa

Foment de projectes i activitats que promoguin l’enfortiment de les
associacions veïnals.
Alcaldia – Presidència
Districte I
Districte II
Districte III
Districte VI
Gabinet d’Alcaldia
Districte I
Districte II
Districte III
Districte VI

Sectors destinataris
A entitats que promoguin l’associacionisme veïnal.
Règim de concessió
1. Nominativa
Federación Asociación de Vecinos de l’Hospitalet
Agrupació de Veïns Blocs Ciutat Comtal
AAVV de Collblanc- La Torrassa
AAVV Ildefons Cerdà de Granvia Sud
AAVV Bellvitge
AAVV barri de Sanfeliu
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses dels projectes subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Enfortir el teixit veïnal de la ciutat
2. Efectes
▪ Unes associacions veïnals més enfortides i articulades entre sí
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
% Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
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Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Transferències a famílies.
2120 01 9221
Gabinet
Federació Associació Veïns de
24890200
d’Alcaldia
L'H
Altres transferències a famílies i
2120 10 9251 institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890200
Agrupació de Veïns Blocs Ciutat
Comtal
Altres transferències a famílies i
2120 10 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890201
AAVV com festes Sanfeliu
2120 10 9252 Transferències associació de
Districte II
24890202
veïns Collblanc Torrassa
2120 10 9253
24890203

Transferències associació de
veïns Ildefons Cerdà

Districte III

2120 10 9255 Subvenció Asociación de
Districte VI
24890200
Vecinos de Bellvitge
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Transferències a famílies.
01 9221
Gabinet
Federació Associació Veïns de
24890200
d’Alcaldia
L'H
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890200
Agrupació de Veïns Blocs Ciutat
Comtal
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890201
AAVV com festes Sanfeliu
09 9252
Transferències associació de
Districte II
24890202
veïns Collblanc Torrassa
09 9253
24890203

Transferències associació de
veïns Ildefons Cerdà

Districte III

09 9255
Subvenció Asociación de
Districte VI
24890200
Vecinos de Bellvitge
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Transferències a famílies.
01 9221
Gabinet
Federación Asociación Vecios de
24890200
d’Alcaldia
L'H
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890200
AAVV Blocs Ciutat Comtal
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890201
AAVV com festes Sanfeliu

IMPORT

Modalitat

10.300,00

Nominativa/
Conveni

3.350,00

Nominativa/
Conveni

9.400,00

Nominativa/
Conveni

3.500,00

Nominativa/
Conveni

5.100,00

Nominativa/
Conveni

1.500,00

Nominativa/
Conveni

IMPORT

Modalitat

10.300,00

Nominativa/
Conveni

3.350,00

Nominativa/
Conveni

9.400,00

Nominativa/
Conveni

3.500,00

Nominativa/
Conveni

5.100,00

Nominativa/
Conveni

1.500,00

Nominativa/
Conveni

IMPORT

Modalitat

10.300,00

Nominativa
Conveni

3.350,00

Nominativa
Conveni

9.400,00

Nominativa
Conveni
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09 9252
24890202

Transferències associació de
veïns Collblanc Torrassa

Districte II

3.500,00

Nominativa
Conveni

09 9253
24890203

Transferències associació de
veïns Ildefons Cerdà

Districte III

5.100,00

Nominativa
Conveni

09 9255
24890200

Subvenció Asociación de
Vecinos de Bellvitge

Districte VI

1.500,00

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 09 9251 24890204, “Transf. A famílies i
institucions sense ànim de lucre. Creu Roja. Projecte Horts Socials” per “Altres
transferències a famílies. Creu Roja. Projectes Horts Socials” (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE3-02
Línia de subvenció

Àrea de gestió

Departament/ Programa

Programes d’enfortiment de les AFAS i AMPES (associacions de
famílies i associacions de mares i pares), de la societat civil i el
teixit associatiu.
Alcaldia - Presidència
Educació, Innovació i Cultura
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV-V
Districte VI
Gabinet d’Alcaldia
Pla integral Les Planes – La Florida
Educació
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV-V
Districte VI

Sectors destinataris
AFAS i AMPAS, Entitats que duen a terme programes d’enfortiment de la societat civil i el teixit
associatiu.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
AFAS i AMPAS, Entitats
2. Nominativa / Conveni
Associació Tres Quarts per Cinc Quarts
AMPA Joaquim Ruyra
Creu Roja
Club Infantil i Juvenil Bellvitge
Federació d'assoc de Mares i Pares d'Alumnat de Catalunya
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Impulsar i enfortir el teixit associatiu de L'Hospitalet
▪ Enfortir les AFES i AMPES de la ciutat.
2. Efectes
▪ Un associacionisme més fort , capacitat i actiu.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
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- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS,
la LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 01 9221
Gabinet
Concurrència
Institucions sense ànim de
18.000,00
24890000
d’Alcaldia
competitiva
lucre
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2120 01 9221
24890201
212009 9252
24890200
2120 10 9253
24890200
212010 9254
24890000
212010 9255
24890000
2120 10 9251
24890204
2120 01 2315
24890203
2120 10 9255
24890202

Transferències Associació
Tres Quarts per Cinc Quarts.
Espai de debat
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Collblanc Torrassa
Transferències santa eulàlia
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre
Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de
lucre
Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre. Creu
Roja. Projecte Horts Socials
Transferències a famílies.
AMPA Joaquim Ruyra

Gabinet
d’Alcaldia

16.485,00

Nominativa/
Conveni

Districte II

23.000,00

Concurrència
competitiva

Districte III

7.531,00

Concurrència
competitiva

Districte IV-V

18.850,00

Concurrència
competitiva

Districte VI

21.662,35

Concurrència
competitiva

6.000,00

Nominativa /
Conveni

80.000,00

Nominativa /
Conveni

Districte I
Pla integral
Les Planes –
La Florida

Subvenció Club Infantil i
Districte VI
6.000,00
Juvenil Bellvitge
Conveni col·laboració
2120 07 3260
Federació d'assoc de Mares I
Educació
16.000,00
24890200
Pares d'Alumnat de Catalunya
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències Associació
01 9221
Tres Quarts per Cinc Quarts.
Alcaldia
16.485,00
24890201
Espai de debat
Transferències a famílies i
09 9252
institucions sense ànim de
Districte II
23.000,00
24890200
lucre. Collblanc Torrassa
09 9253
Transferències santa eulàlia
Districte III
7.531,00
24890200
Transferències a famílies i
09 9254
institucions sense ànim de
Districte IV-V
18.850,00
24890000
lucre
Subvencions a famílies i
09 9255
institucions sense finalitat de
Districte VI
21.662,35
24890000
lucre
Transf. A famílies i institucions
09 9251
sense ànim de lucre. Creu
Districte I
6.000,00
24890204
Roja. Projecte Horts Socials
Pla integral
01 2315
Transferències a famílies.
Les Planes – 125.000,00
24890203
AMPA Joaquim Ruyra
La Florida
09 9255
Subvenció Club Infantil i
Districte VI
6.000,00
24890202
Juvenil Bellvitge
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
pressupostària
responsable

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni

Modalitat
Nominativa
Conveni
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Concurrència
competitiva
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Modalitat
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01 9221
24890201
09 9252
24890200
09 9253
24890200
09 9254
24890000
09 9255
24890000
09 9251
24890204

Transferències Associació
Tres Quarts per Cinc Quarts.
Espai de debat
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Collblanc Torrassa
Transferències santa eulàlia
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre
Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de
lucre
Altres transferències a
famílies. Creu Roja. Projecte
Horts Socials

Alcaldia

16.485,00

Nominativa
Conveni

Districte II

23.000,00

Concurrència
competitiva

Districte III

7.531,00

Concurrència
competitiva

Districte IV-V

18.850,00

Concurrència
competitiva

Districte VI

21.662,35

Concurrència
competitiva

Districte I

01 2315
24890203

Transferències a famílies.
AMPA Joaquim Ruyra

Pla integral
Les Planes –
La Florida

09 9255
24890202

Subvenció Club Infantil i
Juvenil Bellvitge

Districte VI

6.000,00

Nominativa
Conveni

125.000,00

Nominativa
Conveni

6.000,00

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Increment de l’aplicació pressupostària 02 3370 4890000 “Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre”, per un import de 1.000,00€ (De 190.000,00€ a
191.000,00€) (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
2) Incorporació de la informació corresponent a l’Àrea de gestió i Departament/Programa
(4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021)
3) Minoració de l’aplicació 01 2315 4890209 “Transferències a famílies. Amics del
Fontseré”, per un import de 5.000,00€ (de 25.000,00 € a 20.000,00€) (4a modificació
PES aprovada en JGL 31/12/2021)
OE3-03
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Programes de foment de la participació social del jovent.
Alcaldia - Presidència
Planificació, Territori i Economia
Pla Integral Les Planes – Blocs Florida
Joventut

Sectors destinataris
Entitats que treballin en el marc de joventut i en la promoció de la participació social del jovent
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa / Conveni
Amigues i Amics del Fontseré
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Recolzar iniciatives que estimulin la innovació i la creativitat, així com la participació dels
joves en el desenvolupament de la ciutat.
2. Efectes
▪ Un jovent més informat, implicat, autònom i amb capacitat de participació
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditar-
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los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
2120 07
Transferències a famílies i
3370
institucions sense ànim de
Joventut
193.000,00
24890000
lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de
Joventut
190.000,00
24890000
lucre
Pla integral
01 2315
Transferències a famílies.
Les Planes –
25.000,00
4890209
Amigues i amics del Fontseré
La Florida
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de
Joventut
191.000,00
4890000
lucre

Modalitat
Concurrència
competitiva
Modalitat
Concurrència
competitiva
Nominativa/
Conveni
Modalitat
Concurrència
competitiva
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01 2315
24890209

Transferències a famílies.
Amigues i amics del Fontseré

Pla integral
Les Planes –
La Florida

20.000,00

Nominativa
Conveni

77/165

FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Minoració de l’aplicació 09 9254 4890200 “Subvenció grup de festes de Can Serra”
per un import de 12.000,00€ (de 15.000,00€ a 3.000,00€) (4a modificació PES aprovada
en JGL 31/12/2021).
2) Minoració de l’aplicació 09 9254 4890201 “Subvenció comissió de festes de Pubilla
Casas” per un import de 11.500,00€ (de 15.000,00€ a 3.500,00€) (4a modificació PES
aprovada en JGL 31/12/2021)
3) Minoració de l’aplicació 09 9254 4890202 “Subvenció comissió de festes de La
Florida” per un import de 11.000,00€ (de 15.000,00€ a 4.000,00€) (4a modificació PES
aprovada en JGL 31/12/2021)
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 09 9252 24890201, “Transferències
comissió de festes “La Gresca” Collblanc Torrassa” per “Comissió de festes La
Gresca Collblanc Torrassa” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
OE3-04
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Departament/ Programa

Promoció de Festes de barri
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV-V
Districte VI
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV-V
Districte VI

Sectors destinataris
Entitats que organitzin les Festes dels diferents barris de la ciutat.
Règim de concessió
1. Nominativa
Comissió de festes de Sant Josep.
La Talaia. associació de festes del Centre
Comissió de Festes “La Gresca” Collblanc La Torrassa
Comissió de festes de Santa Eulàlia
Comissió de festes de Granvia Sud
Grup de festes Can Serra
Comissió de festes Pubilla Casas
Comissió de festes la Florida
Comissió de festes Bellvitge- La Marina
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació.
1. Objectius específics
▪ Afavorir la participació ciutadana i afavoriment de la cohesió social mitjançant activitats
festives
2. Efectes
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▪

Incrementar la participació ciutadana i les bones relacions veïnals amb la celebració de
festes populars als barris
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Altres transferències a famílies i
2120 10 9251
Nominativa/
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
4.100,00
24890202
Conveni
Comissió de festes Sant Josep
Altres transferències a famílies. La
2120 10 9251
Nominativa/
Talaia associació Festes del
Districte I
14.750,00
24890203
Conveni
Centre
2120 10 9252 Transferències comissió de festes
Nominativa/
Districte II
16.000,00
24890201
“La Gresca” Collblanc Torrassa
Conveni
2120 10 9253
24890201

Transferències comissió de festes
Santa Eulàlia

Districte III

20.400,00

Nominativa/
Conveni

2120 10 9253
24890202

Transferències comissió de festes
Gran Via Sud

Districte III

6.500,00

Nominativa/
Conveni

2120 10 9254
24890200

Subvenció grup de festes Can
Serra

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

2120 10 9254
24890201

Subvenció comissió de festes
Pubilla Casas

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

2120 10 9254
24890202

Subvenció comissió de festes La
Florida

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

50.000,00

Nominativa/
Conveni

IMPORT

Modalitat

2120 10 9255 Subvenció comissió de festes
Districte VI
24890201
Bellvitge-La Marina
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890202
Comissió de festes Sant Josep
Altres transferències a famílies. La
09 9251
Talaia associació Festes del
Districte I
24890203
Centre

4.100,00

Nominativa/
Conveni

25.000,00

Nominativa/
Conveni
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09 9252
24890201

Transferències comissió de festes
“La Gresca” Collblanc Torrassa

Districte II

16.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9253
24890201

Transferències comissió de festes
Santa Eulàlia

Districte III

20.400,00

Nominativa/
Conveni

09 9253
24890202

Transferències comissió de festes
Gran Via Sud

Districte III

6.500,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890200

Subvenció grup de festes Can
Serra

Districte IV V

3.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890201

Subvenció comissió de festes
Pubilla Casas

Districte IV V

3.500,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890202

Subvenció comissió de festes La
Florida

Districte IV V

4.000,00

Nominativa/
Conveni

50.000,00

Nominativa/
Conveni

IMPORT

Modalitat

09 9255
Subvenció comissió de festes
Districte VI
24890201
Bellvitge-La Marina
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Altres transferències a famílies i
09 9251
institucions sense ànim de lucre.
Districte I
24890202
Comissió de festes Sant Josep
Altres transferències a famílies. La
09 9251
Talaia associació Festes del
Districte I
24890203
Centre
09 9252
Comissió de festes La Gresca
Districte II
24890201
Collblanc Torrassa

4.100,00

Nominativa/
Conveni

25.000,00

Nominativa/
Conveni

16.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9253
24890201

Transferències comissió de festes
Santa Eulàlia

Districte III

20.400,00

Nominativa/
Conveni

09 9253
24890202

Transferències comissió de festes
Gran Via Sud

Districte III

6.500,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890200

Subvenció grup de festes Can
Serra

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890201

Subvenció comissió de festes
Pubilla Casas

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9254
24890202

Subvenció comissió de festes La
Florida

Districte IV V

15.000,00

Nominativa/
Conveni

09 9255
24890201

Subvenció comissió de festes
Bellvitge-La Marina

Districte VI

50.000,00

Nominativa/
Conveni

80/165

14. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 4: Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i
esportiva de la ciutat
OE4

CODI
01

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Foment de la cultura popular i tradicional

OE4

02

Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques

OE4

03

OE4

04

Promoció de l'accés de la ciutadania a la cultura i promoure una oferta
cultura innovadora i diversa
Promoure una oferta de lleure educatiu i sociocultural

OE4

05

OE4

06

Promoció de la investigació i el coneixement en diversos camps d'interès
per a la ciutat
Promoure la programació de musica en viu

OE4

07

Promoció de l'esport com a element de cohesió social i formatiu

OE4

08

OE4

09

Programes d’acompanyament a l’escolarització obligatòria mitjançant
tallers d’estudi assistit
Suport a professionals de l'àmbit educatiu de la ciutat

OE4

10

Suport en la matriculació a Escoles Bressol a famílies de la ciutat de L'H

OE4

11

Manteniment de centres docents
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3342 24890200, “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Entitats cultura popular i tradicional”
per “Transferències a famílies i inst. sense ànim lucre. Entitats cultural popular i
tradicional” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
2) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3342 24890002, “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. FECEAL’H” per “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. FECEALH” (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE4-01
Línia de subvenció
Foment de la cultura popular i tradicional
Àrea de gestió
Educació, Innovació i Cultura
Departament/ Programa
Cultura
Sectors destinataris
Entitats que promoguin la cultura popular i tradicional
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats cultura popular i tradicional
2. Nominativa
Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet (FECEAL’H)
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Fomentar la programació d'entitats que desenvolupen activitats de cultura popular i
tradicional a la ciutat.
2. Efectes
▪ Incrementar el coneixement i gaudí dels costums i cultura popular i diversa de la ciutat
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la
convocatòria i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes
subvencions dins del primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS,
la LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o
activitats, com acreditar-los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses
subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el sistema de
justificació.
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El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de
Govern Local i de l’Alcaldia-Presidència determinaran els òrgans competent per a la
instrucció, tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 08 3340
Nominativa /
institucions sense ànim de
Cultura
58.000,00
24890215
conveni
lucre FECEAL’H
Transferències a famílies i
2120 08 3342 institucions sense ànim de
Concurrència
Cultura
146.000,00
24890002
lucre. Entitats cultura popular i
competitiva
tradicional
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 3342
Nominativa /
institucions sense ànim de
Cultura
58.000,00
4890200
conveni
lucre FECEAL’H
Transferències a famílies i
07 3342
institucions sense ànim de
Concurrència
Cultura
146.000,00
24890002
lucre. Entitats cultura popular i
competitiva
tradicional
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 3342
Nominativa
institucions sense ànim de
Cultura
58.000,00
4890200
conveni
lucre. FECEALH

83/165

07 3342
24890002

Transferències a famílies i
inst. sense ànim lucre.
Entitats cultural popular i
tradicional

Cultura

146.000,00

Concurrència
competitiva
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Incorporació de l’aplicació 07 3340 489 00 01 (MARTA PIÑOL MORALES. L’HERÈNCIA.
FLAMENCO I PATRIMONI), per un import de 35.000€, en règim de nominativa.
2) Eliminació de subvenció nominativa en l’exercici 2021 (Aplicació 07 3340 24890205,
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre - Associació MUJERES
INDUSTRIA DE LA MÚSICA (M.I.M), amb un import de 35.000€).
3) Incorporació de l’aplicació 07 3340 24890207, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Salamandra LET’S festival 2021”, per un import de 15.000,00€,
en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
EXERCICI 2022:
3) Eliminació de subvenció nominativa en l’exercici 2021 (Aplicació 07 3340 24890205,
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre - Associació MUJERES
INDUSTRIA DE LA MÚSICA (M.I.M), amb un import de 35.000€).
4) Incorporació de l’aplicació 07 3340 4890207, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre . Let’s Festival ”, per un import de 60.000,00,00€, en règim de
nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
5) Incorporació de l’aplicació 07 3340 4890208, “Subvenció coral els matiners 50
aniversari”, per un import de 4.000,00€, en règim de nominativa per conveni (3a
modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
6) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de l’Associació Coral i Humorística
El Drac d’Or pel projecte El Drac “Nomar”, per un import de 12.000,00€, pendent
concreció de l’aplicació pressupostària
7) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de la Colla Jove de L’Hospitalet pel
projecte “Plaça de Nou”, per un import de 15.000,00€, pendent concreció de l’aplicació
pressupostària
8) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de Marta Piñol Morales pel projecte
L’Herència. Flamenco i Patrimoni, per un import de 35.000,00€, pendent de concreció
de l’aplicació pressupostària (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021)
9) Modificació del Departament responsable de l’aplicació 07 3331 4890200
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre – Fundació Arranz
Bravo” (Tecla Sala es substitueix per Cultura) (4a modificació PES aprovada en JGL
31/12/2021)
10) Modificació de la denominació i increment de l’import de l’aplicació 07 3341 24890302,
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. Festival Barcelona
Gallery Eekeend” per “Subvencions a famílies i institucions sense finalitat de lucre.
Barcelona Gallery Weekend” i 5.000,00€ (de 12.000,00€ a 17.000,00€) (5a modificació
PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
11) Modificació de la denominació i minoració de l’import de l’aplicació 07 3341 24890201,
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre Associació EL
DISTRITO” per “Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc
Agents Culturals de L’H “EL DISTRITO”” i en 35.000,00€ (de 40.000,00€ a 5.000,00€)
(5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
12) Modificació de la denominació i minoració de l’import de l’aplicació 07 3341 24890205,
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. ASSOC.BERDACHE”
per “Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre Festival
Berdache”, i en 5.000,00€ (de 40.000,00€ a 35.000,00€) (5a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
13) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3341 24890200, “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Ass. Cultural BipolArt” per
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. Assoc.Cultural
Bipol.Art” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
14) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3341 24890303, “Transferència a
famílies i institucions sense ànim de lucre OPEN HOUSE BARCELONA” per
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15)

16)

17)

18)

19)

“Subvencions a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ass 48H Open
House” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3340 24890205, “Subvenció a famílies i inst. sense ànim de
lucre Marta Piñol Festival L’Herència”, per un import de 35.000,00€ (5a modificació
PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3342 24890201, “Subvenció a famílies i inst. sense ànim de
lucre Colla Jove L’Hospitalet”, per un import de 15.000,00€ (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Incorporació de l’aplicació 07 3341 24890202, “Transferències a famílies i inst. sense
ànim de lucre. Assoc Agents Culturals de L’H “EL DISTRITO””, de 20.000,00€ (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Incorporació de l’aplicació 01 2315 24890202, “Subvencions a famílies i inst. sense
ànim de lucre Conveni Contorno Urbano”, per un import de 13.000,00€ (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Incorporació del codi de l’aplicació pressupostària 06 3342 27800001, “Transferències
a famílies i institucions sense ànim de lucre Ass Coral i Humor El Drac d’Or” pel
projecte El Drac “Nomar”, per un import de 12.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL
06/07/2022)

OE4-02
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques
Alcaldia-Presidència
Educació, Innovació i Cultura
Pla Integral Les Planes-Blocs Florida
Cultura
Districte Cultural

Sectors destinataris
Entitats que promoguin la creació, la producció i la difusió d’iniciatives artístiques
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats i persones físiques
2. Nominativa / Conveni
TPK Pubilla Cases
Casa de la música popular
Plaudite teatre
Fundació Arranz Bravo
Fundación Contorno Urbano
Associació Cultural BipolArt
Associació M.I.M
Associació el Distrito
Associació cultural Berdache
Asociación Mujeres del mundo de la Música (M.I.M)
Associació 48H Open House
Barcelona Gallery Weekend
Salamandra, Lets Festival
Associació Coral i Humorística El Drac d’Or – L’Hospitalet de Llobregat
Colla Jove de l’Hospitalet
Coral els matiners
Marta Piñol Morales
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
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▪

Impulsar l'oferta cultural de qualitat de la Fundació Arranz Bravo i la seva vinculació amb
la ciutat
▪ Donar suport a les activitats de creació cultural, educatives i experimentals del TPK.
▪ Promoure la música com a disciplina artística i afavorir el seu gaudí a la ciutadania de
L'Hospitalet.
▪ Fomentar les arts escèniques.
▪ Crear nous circuits teatrals a la ciutat.
▪ Formar en les arts escèniques.
▪ Ajuts a la plataforma d'artistes i empreses culturals que formen part del Districte Cultural
▪ Realització puntual d'un festival de música per visualitzar les dones en la indústria de la
música
2. Efectes
▪ Promoure una major oferta d'arts plàstiques i fomentar la investigació i l'experimentació
en la creació artística.
▪ Afavorir l'accés a la cultura i a la creació artística de la ciutadania de L'Hospitalet i
promoure l'experimentació en el camp de les arts visuals.
▪ Una programació musical estable a la ciutat i la promoció de grups musicals.
▪ Dinamització de la creació cultural en l'àmbit de les arts escèniques.
▪ Foment del teatre escolar.
▪ Generar de públic potencial en l'àmbit del teatre.
▪ Coneixement de l’aportació de les dones en la indústria musical.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
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b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 08 3331
24890200
2120 08 3340
24890200
2120 08 3340
24890201
212008 3340
24890203
2120 01 2315
24890206

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
- Fundació Arranz Bravo
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre TPK taller
Pubilla Casas
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Casa de la Musica Popular
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Plaudite
Teatre
Transferències a famílies
Conveni Contorno Urbano

Cultura

55.000,00

Nominativa/
conveni

Cultura

46.800,00

Nominativa/
conveni

Cultura

79.000,00

Nominativa/
conveni

Cultura

44.000,00

Nominativa/
conveni

Pla integral
Les Planes
Blocs Florida

42.000,00

Nominativa/
conveni

54.500,00

Nominativa/
conveni

21.600,00

Nominativa/
conveni

40.000,00

Nominativa/
conveni

35.000,00

Nominativa/
conveni

IMPORT

Modalitat

Cultura

55.000,00

Nominativa/
conveni

Cultura

46.800,00

Nominativa/
conveni

Cultura

79.000,00

Nominativa/
conveni

Transferències a famílies i
Districte
institucions sense ànim de
Cultural
lucre. Ass. Cultural BipolArt
Transferències a famílies i
2120 07 3341
Districte
institucions sense ànim de
24890202
Cultural
lucre. ASSOC. EL DISTRITO
Transferències a famílies i
2120 07 3341
Districte
institucions sense ànim de
24890201
Cultural
lucre. ASSOC.BERDACHE
Transferències a famílies i
2120 07 3340 institucions sense ànim de lucre
Cultura
24890205
- Associació Mujeres Industria
de la Música M.I.M
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
2120 08 3341
24890200

07 3331
24890200
07 3340
24890200
07 3340
24890201

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
- Fundació Arranz Bravo
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre TPK taller
Pubilla Casas
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Casa de la Musica Popular
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07 3340
24890203

Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Plaudite
Teatre

Cultura

44.000,00

Nominativa/
conveni

07 2315
24890206

Transferències a famílies
Conveni Contorno Urbano

Pla integral
Les Planes –
Blocs Florida

47.000,00

Nominativa/
conveni

54.500,00

Nominativa/
conveni

40.000,00

Nominativa/
conveni

Transferències a famílies i
Districte
institucions sense ànim de
Cultural
lucre. Ass. Cultural BipolArt
Transferències a famílies i
07 3341
Districte
institucions sense ànim de
4890205
Cultural
lucre. ASSOC.BERDACHE
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
07 3340
- MARTA PIÑOL MORALES.
Cultura
24890001
L’HERÈNCIA. FLAMENCO I
PATRIMONI)
07 3341
Transferències a famílies i
Districte
4890000
institucions sense ànim de lucre Cultural
Transferències a famílies i
07 3341
institucions sense ànim de lucre Districte
489 03 02
festival Barcelona Gallery
Cultural
Wekeend
Transferències a famílies i
07 3341
Districte
institucions sense ànim de
489 02 01
Cultural
lucre associació EL DISTRITO
Transferències a famílies i
07 3341
Districte
institucions sense ànim de lucre
489 03 03
Cultural
OPEN HOUSE BARCELONA
Transferències a famílies i
07 3340
institucions sense ànim de
Cultura
24890207
lucre. Salamandra LET’S
festival 2021
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 3331
institucions sense ànim de lucre Cultura
24890200
- Fundació Arranz Bravo
Transf. a famílies i institucions
07 3340
sense ànim de lucre TPK taller
Cultura
24890200
Pubilla Casas
Transferències a famílies i
07 3340
institucions sense ànim de lucre Cultura
24890201
Casa de la Musica Popular
Transf. a famílies i institucions
07 3340
sense ànim de lucre Plaudite
Cultura
24890203
Teatre
Pla integral
01 2315
Transferències a famílies
Les Planes –
24890206
Conveni Contorno Urbano
La Florida
Subvencions a famílies i inst.
Pla integral
01 2315
sense ànim de lucre Conveni
Les Planes –
24890202
Contorno Urbano
La Florida
07 3341
24890200

35.000,00

Nominativa/
conveni

90.000,00

Concurrència
competitiva

12.000,00

Nominativa/
conveni

40.000,00

Nominativa/
conveni

18.000,00

Nominativa/
conveni

15.000,00

Nominativa/
conveni

IMPORT

Modalitat

55.000,00

Nominativa
conveni

46.800,00

Nominativa
conveni

79.000,00

Nominativa
conveni

44.000,00

Nominativa
conveni

47.000,00

Nominativa
conveni

13.000,00

Nominativa
conveni
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07 3341
24890200
07 3341
4890205
07 3341
4890000
07 3341
24890302
07 3341
24890201

07 3341
24890202
07 3341
24890303
07 3340
24890207
07 3340
24890208
07 3340
24890205
07 3342
24890201
07 3342
27800001

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Assoc.Cultural Bipol.Art
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Festival Berdache
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de
lucre. Festival Barcelona
Gallery Weekend
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre Assoc Agents Culturals de
L’H “EL DISTRITO”
Transferències a famílies i inst.
sense ànim de lucre. Assoc
Agents Culturals de L’H “EL
DISTRITO”
Subvencions a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Ass 48H Open House
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. LET’S festival
Subvenció coral els matiners 50
aniversari
Subvenció a famílies i inst.
sense ànim de lucre Marta
Piñol Festival L’Herència
Subvenció a famílies i inst.
sense ànim de lucre Colla Jove
L’Hospitalet
Transferència a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Ass Coral i Humor. El Drac d’Or

Districte
Cultural

54.500,00

Nominativa
conveni

Districte
Cultural

35.000,00

Nominativa
conveni

Districte
Cultural

90.000,00

Concurrència
competitiva

Districte
Cultural

17.000,00

Nominativa
conveni

Districte
Cultural

5.000,00

Nominativa
conveni

Districte
Cultural

20.000,00

Nominativa
Conveni

Districte
Cultural

18.000,00

Nominativa
conveni

Cultura

60.000,00

Nominativa
conveni

Cultura

4.000,00

Nominativa
conveni

Cultura

35.000,00

Nominativa
conveni

Cultura

15.000,00

Nominativa
conveni

Cultura

12.000,00

Nominativa
conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor del Centre de Creació i Producció de
Teatre Visual i de Titelles pel projecte FIGURA per un import de 18.000,00 €, pendent
concreció de l’aplicació pressupostària.
2) Incorporació de l’aplicació 07 3341 4890305, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. Associació d’artistes i artesans del (FAD - A-FAD)”, per un
import de 5.000,00 €, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada
en JGL 01/12/2021).
3) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de Frame Zero pel projecte
“L’Hospitalet, simfonia d’una ciutat”, per un import de 24.000,00 €, pendent concreció
de l’aplicació pressupostària, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES
aprovada en JGL 01/12/2021).
4) Incorporació per canvi d’objectiu estratègic i línia de subvenció, canvi de codi i de
denominació de l’aplicació 07 3341 24890303 “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre. “TAPES DEL MÓN-AGT”” per 07 3341 24890304 “Subvencions
a famílies i institucions sense finalitat de lucre. “Tapes del MÓN-AGT”” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
5) Incorporació d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Catalunya Cultura per
un import de 5.000,00€, aplicació 07 3341 24890301, “Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre. Fundació Catalunya Cultura” (5a modificació
PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
6) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3341 24890305, “Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre. Associació d’artistes i artesans del
(FAD - A-FAD)” per “Subv a famílies i institucions sense finalitat de lucre Assoc
artistes i artesans (FAD-A-FAD)” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
14 d’abril de 2022)
7) Incorporació d’una subvenció nominativa per conveni a favor de l’Associació AMF per
al projecte AM Fest – Músiques experimentals, per un import de 10.000,00€, pendent
de concreció de l’aplicació pressupostària (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
8) Incorporació del codi, modificació de la denominació i import definitiu de l’aplicació 07
3341 24790000, “Altres subvencions a empreses privades Frame Zero, SL”, per un
import de 32.500,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
9) Incorporació del codi de l’aplicació pressupostària 06 3341 24890203, “Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Associació AMF”, per al projecte AM Fest
– Músiques experimentals, per un import de 10.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL
06/07/2022)
10) Incorporació del codi de l’aplicació pressupostària 06 3341 24890204, “Transf. a
famílies i inst. sense ànim de lucre Associació Figura, C. Creació i Arts
Escèniques” per un import de 18.000,00 € (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE4-03
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Promoció de l'accés de la ciutadania a la cultura i d’una oferta
cultural innovadora i diversa
Educació, Innovació i Cultura
Cultura
Districte Cultural

Sectors destinataris
Entitats que treballin per fer accessible la cultura a la ciutadania
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
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2. Nominatives / Conveni
Centre de Creació i producció de Teatre Visual i de Titelles
Associació d’artistes i artesans del (FAD – A-FAD)
Frame Zero SL (Projecte L’Hospitalet, simfonia d’una ciutat)
Associació de Gastronomia i Turisme
Fundació Catalunya Cultura (Projecte “Activitats a L’Hospitalet)
Associació AMF (Projecte Festival AM Fest- Músiques experimentals)
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Fomentar la programació d'entitats que desenvolupen activitats culturals a la ciutat
▪ Potenciar el talent creatiu a nivell gastronòmic de a ciutat, unint productors, restauradors
i consumidors.
2. Efectes
▪ Una ciutat amb una oferta cultural de base, diversa i de qualitat.
▪ Una oferta gastronòmica a la ciutat amb atractiu a nivell metropolità.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- Nombre de comerços participants en el projecte Tapes del Món
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.

92/165

b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
pressupostària
2120 08 3340
24890000

Nom de l’aplicació

Departament
responsable

IMPORT

Modalitat

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre

Cultura

49.200,00

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

49.200,00

Concurrència
competitiva

IMPORT

Modalitat

49.200,00

Concurrència
competitiva

5.000,00

Nominativa/
conveni

15.000,00

Nominativa/
Conveni

5.000,00

Nominativa
Conveni

32.500.00

Nominativa
Conveni

10.000,00

Nominativa
Conveni

18.000,00

Nominativa
Conveni

Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
07 3340
Transferències a famílies i
Cultura
24890000
institucions sense ànim de lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
07 3340
Transferències a famílies i
Cultura
24890000
institucions sense ànim de lucre
Subv a famílies i institucions
07 3341
Districte
sense finalitat de lucre Assoc
24890305
Cultural
artistes i artesans (FAD-A-FAD)
Subvencions a famílies i
07 3341
Districte
institucions sense finalitat de
24890304
Cultural
lucre. “Tapes del MÓN-AGT”
Subvencions a famílies i
07 3341
institucions sense finalitat de
Districte
24890301
lucre. Fundació Catalunya
Cultural
Cultura
07 3341
Altres subvencions a empreses
Districte
24790000
privades Frame Zero SL
Cultural
Transf. a famílies i institucions
07 3341
Districte
sense ànim de lucre Associació
24890203
Cultural
AMF
Transf. a famílies i inst. sense
07 3341
Districte
ànim de lucre Associació Figura,
24890204
Cultural
C. Creació i Arts Escèniques
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Increment de l’aplicació 02 3370 24890200 “Transf. a famílies i institucions sense ànim
de lucre assoc Centre Educatiu Esclat” de 53.217,00 € a 58.539,00 €.
2) Increment de l’aplicació 02 3370 24890201 “Transf. a famílies i institucions sense ànim
de lucre assoc Centre Educatiu Esclat” de 71.638,00 € a 78.802,00 €.
3) Increment de l’aplicació 02 3370 24890203 “Transferències a famílies. Associació Acció
Socioeducativa i d’Esplai La Florida”, de 123.544,00 € a 135.898,00 €
4) Increment de l’aplicació 02 3370 24890204 “ Transf. a famílies i institucions sense ànim
de lucre Assoc. Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet ”, de 99.270,00 € a 109.197 €.
5) Increment de l’aplicació 02 3370 24890207 “Transf. a famílies i institucions sense ànim
de lucre Fundació Catalana de l'Esplai (Can Serra)”, de 24.270,00 € a 26.697,00 €
6) Increment de l’aplicació 02 3370 24890208 “Transf. A famílies i institucions sense ànim
de lucre Fundació Catalana de l'Esplai (Bellvitge)”, de 77.838,00 € a 85.622,00 €
7) Increment de l’aplicació 02 3370 24890209 “Transf. A famílies i institucions sense ànim
de lucre Fundació Escolta Josep Carol (Quico Sabaté)”, de 13.118,00 € a 14.430,00 €.
8) Increment de l’aplicació 02 3370 24890210 “Transf. A famílies i institucions sense ànim
de lucre Fundació la Vinya d'Acció social (Bocins)” de 22.402,00 € a 24.642,00 €.
9) Increment de l’aplicació 02 3370 24890211 “Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Assoc educativa Itaca” de 125.211,00 € a 137.732,00 €.
10) Increment de l’aplicació 02 3370 24890212 “Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Fundació la Vinya (Casal Al Vent)” de 6.274 € a 6.901 €
11) Increment de l’aplicació 02 3370 24890205 “ Transf. a famílies i institucions sense ànim
de lucre club inf i juv Sanfeliu-San Ildefons ”, de 92.953,00 € a 102.248,00 €.
12) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890200 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Centre d’Esplai Xixell” (53.217,00 €) i incorporació d’una nova
aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a famílies i institucions sense
ànim de lucre Centre d’Esplai Xixell”, 02 3370 24890099, 5.322,00 €) (4a modificació
PES aprovada en JGL 31/12/2021).
13) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890201 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc Centre Educatiu Esclat” (71.638,00 €) i incorporació d’una
nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc Centre Educatiu Esclat”, 02 3370 24890199, 7.164,00 €) (4a
modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
14) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890203 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc Club d’Esplai La Florida” (123.544,00 €) i incorporació d’una
nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc Club d’Esplai La Florida”, 02 3370 24890299, 12.354,00 €)
(4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
15) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890204 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet” (99.270,00 €) i
incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc Club d’Esplai Pubilla Casas Can
Vidalet”, 02 3370 24890399, 9.927,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL
31/12/2021).
16) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890205 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Club Inf i Juv Sanfeliu-San Ildefons” (92.953,00 €) i incorporació
d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Club Inf i Juv Sanfeliu-San Ildefons”, 02 3370 24890499,
9.295,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
17) Rectificació de l’import de l’aplicació 02 3370 24890207 “Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació Catalana de l’Esplai (Can Serra)” (24.270,00 €) i
incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Fundació Catalana de l’Esplai (Can Serra)”,
02 3370 24890599, 2.427,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).

94/165

18) Rectificació de l’import corresponent a l’aplicació 02 3370 24890208 “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Catalana de l’Esplai (Bellvitge)” (77.838,00 €)
i incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Fundació Catalana de l’Esplai (Bellvitge)”, 02
3370 24890699, 7.784,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
19) Rectificació de l’import corresponent a l’aplicació 02 3370 24890209 “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Escolta Josep Carol (Quico Sabaté)”
(13.118,00 €) i incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni
(“Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Fundació Escolta Josep Carol
(Quico Sabaté)”, 02 3370 24890799, 1.312,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL
31/12/2021).
20) Rectificació de l’import corresponent a l’aplicació 02 3370 24890210 “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya d’Acció Social (Bocins)” (22.402,00
€) i incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya d’Acció Social (Bocins)”,
02 3370 24890899, 2.240,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
21) Rectificació de l’import corresponent a l’aplicació 02 3370 24890211 “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Associació Educativa Itaca” (125.211,00 €) i
incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Associació Educativa Itaca”, 02 3370
24890999, 12.521,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
22) Rectificació de l’import corresponent a l’aplicació 02 3370 24890212 “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya (Casal al Vent)” (6.274,00 €) i
incorporació d’una nova aplicació corresponent a l’addenda del conveni (“Transf. a
famílies i institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya (Casal al Vent)”, 02 3370
24891099, 627,00 €) (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
EXERCICI 2022:
1) Increment de l’aplicació pressupostària 02 3370 4890012, “Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació la Vinya (casal al vent)”, de 6.274,00 € a
12.361,00 €, (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
2) Minoració de l’aplicació pressupostària 02 3370 4890002, “Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre (lleure)”, de 16.882,45 € a 10.795,45 € (3a
modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
3) Incorporació de l’aplicació 02 3370 4890213, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre AEMA”, per un import de 20.000,00€, en règim de nominativa per
conveni (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
4) Incorporació de l’aplicació 02 3370 4890214, “Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre Associació Club d’Esplai la Florida (Les Planes)”, per un import
de 6.000,00€, en règim de nominativa per conveni (3a modificació PES aprovada en JGL
01/12/2021).
5) Modificació de la denominació de l’aplicació 02 3370 24890203, “Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Associació Acció Socioeducativa i d’Esplai La
Florida” per “Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc Club
d’Esplai La Florida” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
6) Modificació del codi i de la denominació de l’aplicació 02 3370 24890214, “Trans. a
Famílies i institucions sense ànim de lucre Club d’Esplai La Florida-Les Planes”,
per 02 3370 24890202, “Subvenció a famílies i inst.sense ànim de lucre Assoc Club
d’Esplai La Florida” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
7) Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre AEMA,
pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació pressupostària i de la seva
incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL
06/07/2022)
8) Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Centre
d’Esplai Xixell, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc
Centre Educatiu Esclat, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc
Club d’Esplai La Florida, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Assoc
Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet, pendent de la corresponent creació i dotació
de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a
l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre Club Inf
i Juv Sanfeliu-San Ildefons, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Fundació Catalana de l’Esplai (Can Serra), pendent de la corresponent creació i
dotació de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per
a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Fundació Catalana de l’Esplai (Bellvitge), pendent de la corresponent creació i dotació
de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a
l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Fundació Escolta Josep Carol (Quico Sabaté), pendent de la corresponent creació i
dotació de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per
a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Fundació La Vinya d’Acció Social (Bocins), pendent de la corresponent creació i
dotació de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per
a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Associació Educativa Ítaca, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Subvenció a famílies i inst.sense ànim de lucre Assoc Club
Esplai Les Planes, pendent de la corresponent creació i dotació de l’aplicació
pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per a l’exercici 2022 (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Creació de la subvenció Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre
Fundació La Vinya d’Acció Social (Casal al Vent), pendent de la corresponent creació
i dotació de l’aplicació pressupostària i de la seva incorporació al pla de finançament per
a l’exercici 2022 (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890214, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Centre d'Esplai Xixell, per un import de 27.694,62€,
en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
4 d’agost de 2022).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890215, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Assoc Centre Educatiu Esclat, per un import de
19.112,77€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la
JGL en sessió 4 d’agost de 2022).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890216, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Assoc Club d'Esplai La Florida, per un import de
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

70.742,47€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES, aprovada per la
JGL en sessió 4 d’agost de 2022).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890217, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Assoc Club d'Esplai Pubilla Casas Can Vidalet,
per un import de 40.052,17€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890218, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Club Inf i Juv Sanfeliu-San Ildefons, per un import
de 25.672,93€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890219, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Catalana de l'Esplai (Can Serra), per un
import de 17.345,97€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890220, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Catalana de l'Esplai (Bellvige), per un
import de 25.558,44€, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890221, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Escolta Josep Carol (Quico Sabaté), per
un import de 15.138,83 €, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890222, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya d'Acció Social (Bocins), per un
import de 5.803,22 €, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890223, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Associació Educativa Ítaca, per un import de
71.499,41 €, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890224, Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre Assoc Club Esplai Les Planes, per un import de
4.037,02 €, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).
Incorporació de l’aplicació pressupostària 02 3370 24890225, Transf. a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació La Vinya (Casal al Vent), per un import
de 9.367,15 €, en règim de nominativa per conveni (7a modificació PES).

OE4-04
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Promoure una oferta de lleure educatiu i sociocultural
Alcaldia - Presidència
Planificació, Territori i Economia
Pla Integral Les Planes- Blocs Florida
Joventut

Departament/
Programa
Sectors destinataris
Associacions de lleure educatiu i sociocultural
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa
Associació Educativa Itaca
Centre d'Esplai Xixell
Associació Centre Educatiu Esclat
Associació Club d'Esplai la Florida
Associació Club d'Esplai la Florida- Les Planes
Associació Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Club Infantil Juvenil Sanfeliu - San Ildefons
Consell d'Esplai de L'Hospitalet
Fundació Catalana de l'Esplai (Can Serra)
Fundació Catalana de l'Esplai (Bellvitge)
Fundació Escolta Josep Carol (Quico Sabaté)
Fundació La Vinya d'Acció Social (Bocins)
Fundació La Vinya d’Acció Social (Casal al vent)
AEMA SCCL
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Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Promoure l'oferta de lleure a la ciutat que afavoreixi la cohesió social i l'accés a la cultura
i al lleure dels infants de la ciutat
2. Efectes
▪ Una oferta de lleure educatiu i sociocultural estable, accessible i de qualitat
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
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Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 07 3370
institucions sense ànim de lucre Joventut
17.771,00
24890002
(lleure)
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370
sense ànim de lucre Centre
Joventut
53.217,00
24890200
d'Esplai Xixell
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370
sense ànim de lucre assoc
Joventut
78.802,00
24890201
Centre Educatiu Esclat
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370 sense ànim de lucre Associació
Joventut
135.898,00
24890203
Acció Socioeducativa i d’Esplai
La Florida
Transferències a famílies.
Pla integral
2120 01 2315 Associació Acció
Les Planes –
6.000,00
24890207
Socioeducativa i d’Esplai La
Blocs Florida
Florida
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370 sense ànim de lucre assoc club
Joventut
109.197,00
24890204
d'esplai Pubilla Casas Can
Vidalet
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370
sense ànim de lucre club inf i
Joventut
102.248,00
24890205
juv Sanfeliu-San Ildefons
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370
Joventut
sense ànim de lucre Consell
18.468,00
24890206
d'Esplai de l'Hospitalet
Transf. a famílies i institucions
2120 07 3370 sense ànim de lucre Fundació
Joventut
26.697,00
24890207
Catalana de l'Esplai (Can
Serra)
Transf. A famílies i institucions
2120 07 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
85.622,00
24890208
Catalana de l'Esplai (Bellvitge)
Transf. A famílies i institucions
2120 07 3370 sense ànim de lucre Fundació
Joventut
14.430,00
24890209
Escolta Josep Carol (Quico
Sabaté)
Transf. A famílies i institucions
2120 07 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
24.642,00
24890210
la Vinya d'Acció social (Bocins)
Subvenció a famílies i
2120 07 3370
institucions sense ànim de
Joventut
137.732,00
24890211
lucre. Assoc educativa Itaca
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de lucre Joventut
16.882,45
24890002
(lleure)
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Centre
Joventut
53.217,00
24890200
d'Esplai Xixell

Modalitat
Concurrència
competitiva
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni

Nominativa/
Conveni

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Modalitat
Concurrència
competitiva
Nominativa /
Conveni
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02 3370
24890099
02 3370
24890201
02 3370
24890199
02 3370
24890203
02 3370
24890299
02 3370
24890204

02 3370
24890399
02 3370
24890205
02 3370
24890499
02 3370
24890206
02 3370
24890207

02 3370
24890599
02 3370
24890208
02 3370
24890699
02 3370
24890209

02 3370
24890799

Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Centre
d'Esplai Xixell
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre assoc
Centre Educatiu Esclat
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre assoc
Centre Educatiu Esclat
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc.
Club d’Esplai La Florida
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Assoc.
Club d’Esplai La Florida
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre assoc club
d'esplai Pubilla Casas Can
Vidalet
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre assoc club
d'esplai Pubilla Casas Can
Vidalet
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Club Inf i
Juv Sanfeliu-San Ildefons
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Club Inf i
Juv Sanfeliu-San Ildefons
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Consell
d'Esplai de l'Hospitalet
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Catalana de l'Esplai (Can
Serra)
Transf. a famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Catalana de l'Esplai (Can
Serra)
Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Catalana de l'Esplai (Bellvitge)
Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Catalana de l'Esplai (Bellvitge)
Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Escolta Josep Carol (Quico
Sabaté)
Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Escolta Josep Carol (Quico
Sabaté)

Joventut

5.322,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

71.638,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

7.164,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

123.544,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

12.354,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

99.270,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

9.927,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

92.953,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

9,295,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

18.468,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

24.270,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

2.427,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

77.838,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

7.784,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

13.118,00

Nominativa /
Conveni

Joventut

1.312,00

Nominativa /
Conveni
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Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
22.402,00
la Vinya d'Acció Social (Bocins)
Transf. A famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
2.240,00
24890899
la Vinya d'Acció Social (Bocins)
Subvenció a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de lucre Joventut
125.211,00
24890211
Associació Educativa Itaca
Subvenció a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de lucre Joventut
12.521,00
24890999
Associació Educativa Itaca
Trans. a Famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
6.274,00
4890212
La Vinya (Casal al Vent)
Trans. a Famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
627,00
24891099
La Vinya (Casal al Vent)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
02 3370
institucions sense ànim de lucre Joventut
10.795,45
24890002
(lleure)
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Centre
Joventut
53.217,00
24890200
d'Esplai Xixell
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre assoc
Joventut
71.638,00
24890201
Centre Educatiu Esclat
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Assoc
Joventut
123.544,00
24890203
Club d’Esplai La Florida
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre assoc club
Joventut
99.270,00
24890204
d'esplai Pubilla Casas Can
Vidalet
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre club inf i
Joventut
92.953,00
24890205
juv Sanfeliu-San Ildefons
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Consell
Joventut
18.468,00
24890206
d'Esplai de l'Hospitalet
Transf. a famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
24.270,00
24890207
Catalana de l'Esplai (Can
Serra)
Transf. A famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
77.838,00
24890208
Catalana de l'Esplai (Bellvitge)
Transf. A famílies i institucions
02 3370
sense ànim de lucre Fundació
Joventut
13.118,00
24890209
Escolta Josep Carol (Quico
Sabaté)
02 3370
24890210

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Modalitat
Concurrència
competitiva
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni
Nominativa
Conveni

101/165

02 3370
24890210
02 3370
4890212
02 3370
24890211
02 3370
4890213
02 3370
4890202
02 3370
4890214
02 3370
4890215

02 3370
4890216

02 3370
4890217

02 3370
4890218

02 3370
4890219

02 3370
4890220

02 3370
4890221

02 3370
4890222
02 3370
4890223
02 3370
4890224

Transf. A famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
la Vinya d'Acció social (Bocins)
Trans. a Famílies i institucions
sense ànim de lucre Fundació
La Vinya (casal al vent)
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Assoc educativa Itaca
Trans. a Famílies i institucions
sense ànim de lucre AEMA
Trans. a Famílies i institucions
sense ànim de lucre Club
d’Esplai La Florida-Les Planes
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Centre d'Esplai Xixell
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Associació Centre
Educatiu Esclat
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Associació Club d'Esplai
La Florida
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de
lucre. Associació Club d'Esplai
Pubilla Cases Can Vidalet
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Club Infantil i Juvenil Sanfeliu
Sant Ildefons
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació Catalana de l'Esplai
(Can Serra)
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació Catalana de l'Esplai
(Bellvitge)
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació Escolta Josep Carol
(Quico Sabaté)
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació La Vinya d'Acció
Social (Bocins)
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Associació Educativa Ítaca
Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Assoc Club Esplai Les Planes

Joventut

22.402,00

Nominativa
Conveni

Joventut

12.361,00

Nominativa
Conveni

Joventut

125.211,00

Nominativa
Conveni

Joventut

20.000,00

Nominativa
Conveni

Joventut

6.000,00

Nominativa
Conveni

Joventut

27.694,62

Nominativa
Conveni

Joventut

19.112,77

Nominativa
Conveni

Joventut

70.742,47

Nominativa
Conveni

Joventut

40.052,17

Nominativa
Conveni

Joventut

25.672,93

Nominativa
Conveni

Joventut

17.345,97

Nominativa
Conveni

Joventut

25.558,44

Nominativa
Conveni

Joventut

15.138,83

Nominativa
Conveni

Joventut

5.803,22

Nominativa
Conveni

Joventut

71.499,41

Nominativa
Conveni

Joventut

4.037,02

Nominativa
Conveni
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02 3370
4890225

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació La Vinya (Casal El
Vent)

Joventut

9.367,15

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3250 24890213, “Subvenció a famílies
i institucions. Centre d'estudis de L'Hospitalet” per “Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Centre d'Estudis de L'Hospitalet” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE4-05
Línia de subvenció
Àrea de gestió
Departament/ Programa

Promoció de la investigació i coneixement en diversos camps
d'interès per a la ciutat
Educació, Innovació i Cultura
Cultura
Educació
Innovació Social

Sectors destinataris
Entitats que realitzin treballs d’investigació i creació de coneixement en diversos camps d’interès
per a la ciutat
Règim de concessió
1. Nominativa
Centre d’estudis de l’Hospitalet
Institut d'Investigació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses del projecte subvencionat.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Promoure els estudis de la realitat local de la ciutat i la investigació en l'àmbit biomèdic
2. Efectes
▪ Millorar el coneixement del passat, present i futur de L'Hospitalet així com potenciar les
iniciatives d’investigació a la ciutat vinculades a l'àmbit biomèdic
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de publicacions
- Nombre de conferències
- Nombre d'assistents
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transf. a famílies i
2120 08 3340
institucions sense ànim
35.000,00 Nominativa/
Cultura
24890202
de lucre Centre Estudis
Conveni
l’Hospitalet
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Subvencions a famílies i
4.500,00
institucions sense finalitat Innovació social
de lucre. IDIBELL
Transf. A famílies i
2120 08 3340
institucions sense ànim
Cultura
5.290,00
24890204
de lucre IDIBELL
projecte d'investigació
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Transf. a famílies i
07 3340
institucions sense ànim
Cultura
35.000,00
24890202
de lucre Centre Estudis
l’Hospitalet
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions. Centre
Educació
6.000,00
4890213
d'estudis de L'Hospitalet
Subvencions a famílies i
07 4620
4.500,00
institucions sense finalitat Innovació social
24890301
de lucre. IDIBELL
Transf. A famílies i
07 3340
institucions sense ànim
Cultura
5.290,00
24890204
de lucre IDIBELL
projecte d'investigació
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
pressupostària
responsable
Transf. a famílies i
07 3340
institucions sense ànim
Cultura
35.000,00
24890202
de lucre Centre Estudis
l’Hospitalet
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim
Educació
6.000,00
24890213
de lucre Fundació Centre
d'Estudis de L'Hospitalet
Subvencions a famílies i
07 4620
institucions sense finalitat Innovació Social
4.500,00
24890301
de lucre. IDIBELL
Transf. A famílies i
07 3340
institucions sense ànim
Cultura
5.290,00
24890204
de lucre IDIBELL
projecte d'investigació
2120 08 4620
24890301

Nominativa/
conveni
Nominativa/
conveni

Modalitat

Nominativa/
Conveni
Nominativa/
Conveni
Nominativa/
conveni
Nominativa/
conveni

Modalitat

Nominativa/
Conveni

Nominativa/
Conveni
Nominativa/
conveni
Nominativa/
conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Supressió de l’aplicació 07 3340 24890206, “Associació Sales de Concerts de
Catalunya (ASACC)” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
OE4-06
Línia de subvenció
Promoure la programació de música en viu
Àrea de gestió
Educació, Innovació i Cultura
Departament/ Programa
Cultura
Sectors destinataris
Entitats que promoguin l’art i la cultura a través de la música en viu
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Empreses i entitats
2. Nominatives
Associació Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades de les actuacions
programades.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Fomentar la creació d'espectacles de música en viu a la ciutat
2. Efectes
▪ Una ciutat amb una oferta musical dinàmica i de qualitat
▪ Revitalització de les sales de música en viu de L'Hospitalet
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu

106/165

Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
2120 08 3340
institucions sense ànim de
Concurrència
Cultura
20.000,00
24890003
lucre. Promoció musica en
competitiva
viu
Associació Sales de
2120 08 3340
Concerts de Catalunya
Cultura
85.000 Nominativa
4890206
(ASACC)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
07 3340
institucions sense ànim de
Concurrència
Cultura
20.000,00
24890003
lucre. Promoció musica en
competitiva
viu
Associació Sales de
07 3340
Concerts de Catalunya
Cultura
85.000 Nominativa
24890206
(ASACC)
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
07 3340
institucions sense ànim de
Concurrència
Cultura
20.000,00
24890003
lucre. Promoció musica en
competitiva
viu
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Creació de l’aplicació 02 3410 24890001, “Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre” per un import de 400.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL
en sessió 14 d’abril de 2022)
2) Creació de l’aplicació 06 3250 24890001, “Subvenció Pla Català d’Esport Escolar”,
per un import de 30.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE4-07
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Departament/ Programa

Promoció de l’esport com a element de cohesió social i formatiu
Alcaldia- Presidència
Planificació, Territori i Economia
Educació, Innovació i Cultura
Pla integral Les Planes – Blocs Florida
Esports
Educació

Sectors destinataris
Entitats, associacions i clubs que realitzen activitats esportives.
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Instituts i instituts escola inclosos al Pla Català d’Esport Escolar
1. Concurrència competitiva
Entitats que promoguin l’esport com a element cohesionador
2. Nominativa
Fundació Johan Cruyff
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses dels projectes subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius estratègic
▪ Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat
2. Objectius específics
▪ Promoció de l’esport federat
▪ Promoció de l’associacionisme i la cohesió social i esportiva
▪ Promoció de l’esport femení
▪ Promoció de l’esport en edat escolar
▪ Foment d’estructures que promoguin l’activitat esportiva de base/
▪ Representació de l’esport per entitats que projectin el coneixement i marca de la ciutat
3. Efectes
▪ La promoció dels valors de l’esport amb un increment de la pràctica esportiva a la ciutat.
Una ciutat més cohesionada socialment a partir de l’esport i amb un nivell de qualitat de
vida més alt
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
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-

Total pressupost destinat a la línia
% Execució pressupost

Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions, d’acord
amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així com determinaran els requisits dels
beneficiaris, com acreditar-los, les despeses subvencionables, els mecanismes per a
quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió.
El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar
a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en
numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini,
legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió
de les subvencions per silenci administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les
bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
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La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el
que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya.
c) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a
2120 07 3410
Concurrència
famílies i institucions
Esports
1.515.000,00
24890000
competitiva
sense ànim de lucre
Transferències a
Pla
integral
2120 01 2315
Nominativa /
famílies. Fundació
Les
Planes6.000,00
24890208
conveni
Johan Cruyff
Blocs Florida
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a
02 3410
Concurrència
famílies i institucions
Esports
1.515.000,00
24890000
competitiva
sense ànim de lucre
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a
02 3410
Concurrència
famílies i institucions
Esports
1.515.000,00
24890000
competitiva
sense ànim de lucre
Transferències a
02 3410
Concurrència
famílies i institucions
Esports
400.000,00
24890001
competitiva
sense ànim de lucre
07 3250
Subvenció Pla Català
Concurrència
Educació
30.000,00
24890001
d’Esport Escolar
no competitiva

110/165

FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Incorporació de nous indicadors.
2) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 60 “Subvenció nominativa FUNDACIÓ LA
VINYA” per un import de 24.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores
d’oportunitats educatives PMOE
3) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 61 “Subvenció nominativa FUNDACIÓ
CATALANA DE L’ESPLAI” per un import de 33.000,00 €, amb motiu de la subvenció
atorgada per la Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla
Millores d’oportunitats educatives PMOE
4) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 62 “Subvenció nominativa ESPLAI SANFELIU
SAN ILDEFONS” per un import de 3.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada per
la Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores
d’oportunitats educatives PMOE
5) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 63 “Subvenció nominativa DRECERA SCCL”
per un import de 93.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores d’oportunitats educatives
PMOE
6) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 64 “Subvenció nominativa Associació Club
d’Esplai La Florida” per un import de 99.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada
per la Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores
d’oportunitats educatives PMOE
7) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 65 “Subvenció nominativa AEMA SCCL” per
un import de 42.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores d’oportunitats educatives
PMOE
8) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 66 “Subvenció nominativa ESPLAI PUBILLA
CASES CAN VIDALET” per un import de 42.000,00 €, amb motiu de la subvenció
atorgada per la Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla
Millores d’oportunitats educatives PMOE
9) Incorporació de l’aplicació 07 3250 489 02 67 “Subvenció nominativa Fundació Escolta
Josep Carol” per un import de 30.000,00 €, amb motiu de la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya corresponent al programa POEFE i al Pla Millores
d’oportunitats educatives PMOE
10) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890210 “Subvenció ITACA. Projecte Espais
oberts per un estiu enriquit” per un import de 148.659,00€
11) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890216 “Subvenció CULTURA 13. Projecte Aula
Acollida d’estiu” per un import de 25.320,00€
12) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890268 “Subvenció projecte COMMUNITY
PLAN”, per un import de 44.178,19€, amb motiu d’una subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona (4a modificació PES aprovada en JGL 31/12/2021).
EXERCICI 2022:
13) Incorporació de nous indicadors.
14) Increment de l’import de l’aplicació 07 3250 24890206, “Conveni col·laboració
Fundació privada El Llindar. Programa d’adaptació curricular (PAC)” en 24.400,00€
(de 124.800,00€ a 149.200,00€) (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
15) Minoració de l’import de l’aplicació 07 3250 24890211, “Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Pere Closa”, en 5.000,00€ (de 24.670,00€
a 19.670,00€) (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
16) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3250 24890207, “Subvenció a famílies
i institucions Associació Acció Socioeducativa i d’Esplai La Florida tallers d'estudi
assistit” per “Subvenció. A famílies i institucions Associació Club d’Esplai La
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

Florida Tallers d’estudi assistit” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
14 d’abril de 2022)
Supressió de l’aplicació 07 3250 24890000, “Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Acompanyament escolaritat obligatòria” (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890260, “Subvenció Generalitat PMOE La Vinya
d’Acció Social” per un import de 18.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL
en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890261, “Subvenció Generalitat PMOE Associació
Educativa Nou Quitxalles” per un import de 9.000,00€ (5a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890262, “Subvenció Generalitat PMOE Fundació
Catalana de l’Esplai” per un import de 33.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per
la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890263, “Subvenció Generalitat PMOE CIJ SanfeliuSantildefons” per un import de 3.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890264, “Subvenció Generalitat PMOE Drecera
SCCL” per un import de 90.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890265, “Subvenció Generalitat PMOE Associació
Club d’Esplai La Florida” per un import de 99.000,00€ (5a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890266, “Subvenció Generalitat PMOE AEMA
SCCL” per un import de 66.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890267, “Subvenció Generalitat PMOE Club Esplai
Pubilla Casas Can Vidalet” per un import de 42.000,00€ (5a modificació PES, aprovada
per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 07 3250 24890268, “Subvenció Generalitat PMOE Fundació
Escolta Josep Carol” per un import de 33.000,00€ (5a modificació PES, aprovada per
la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
Creació de l’aplicació 06 3250 24890269, “Subvenció Itaca Espais Oberts per un
estiu enriquit” per un import de 146.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL
06/07/2022)
Creació de l’aplicació 06 3250 24890270, “Subvenció Cultura 13. Aula acollida estiu”
per un import de 26.500,00€ (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
Incorporació de la subvenció 06 3250 4890002, Subvenció Associació Educativa Nou
Quitxalles Tallers d’Estudi Assistit, per un import de 5.760,00€, en règim de
nominativa per conveni (7a modificació del PES 2020-2022)

OE4-08
Línia de subvenció

Programes d’acompanyament a l’escolaritat obligatòria mitjançant
tallers d’estudi assistit
Educació, Innovació i Cultura
Educació

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Entitats i fundacions que realitzin tallers d’estudi assistit per a potenciar l’acompanyament a
l’escolaritat obligatòria
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats que treballin en l’acompanyament a l’escolaritat obligatòria
2. Nominativa
Drecera SCCL
Fundació Catalana de l'Esplai
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Club Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet
Fundació Escolta Josep Carol
CIJ Sanfeliu Sant Ildefons
Fundació la Vinya d'Acció Social
Fundació el Llindar
Associació Acció Socioeducativa i d'Esplai La Florida
Centre Educatiu Esclat
AEMA SCCL
Fundació Pere Closa
Associació Cultural Itaca
Associació Cultura 13
Associació Educativa Nou Quitxalles
3. Subvenció directa
Subvenció projecte COMMUNITY PLAN
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Increment de l'èxit educatiu dels infants beneficiaris i prevenció del fracàs escolar.
▪ Acompanyar l'assoliment d'objectius en l'etapa d'escolaritat obligatòria
2. Efectes
▪ Increment de l'èxit educatiu dels infants beneficiaris i prevenció del fracàs escolar
▪ Increment de la sensibilitat artística de l'alumnat
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
- Nombre d’infants participants
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
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La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions sense ànim de
8.200,00 Concurrènci
Educació
24890000
lucre. Acompanyament
a competitiva
escolaritat obligatòria
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions sense ànim de lucre
21.000,00 Nominativa /
Educació
24890200
DRECERA SCCL tallers
Conveni
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions Fundació Catalana
9.000,00 Nominativa /
Educació
24890201
de l'esplai tallers d'estudi
Conveni
assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions club esplai Pubilla
9.000,00 Nominativa /
Educació
24890202
Casas Can Vidalet tallers
Conveni
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions Fundació escolta
6.000,00 Nominativa /
Educació
24890203
Josep Carol tallers d'estudi
Conveni
assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions CIJ Sanfeliu3.000,00 Nominativa /
Educació
24890204
Santildefons taller d'estudi
Conveni
assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250
12.000,00 Nominativa /
institucions La Vinya d’Acció
Educació
24890205
Conveni
Social tallers d'estudi assistit
Conveni col·laboració Fundació
2120 07 3250
144.960,00 Nominativa /
privada el Llindar. Programa
Educació
24890206
Conveni
d’adaptació curricular (PAC)
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions Associació Acció
18.000,00 Nominativa /
Educació
24890207
Socioeducativa i d’Esplai La
Conveni
Florida tallers d'estudi assistit
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2120 07 3250
24890208

Conveni col·laboració assoc.
77.765,00
Educació
Centre educatiu Esclat
Subvenció a famílies i
2120 07 3250 institucions sense ànim de lucre
9.000,00
Educació
24890209
AEMA SCCL tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
2120 07 3250
24.670,00
institucions sense ànim de lucre Educació
24890211
Fundació Pere Closa
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim de
Educació
1.863,00
24890000
lucre. Acompanyament
escolaritat obligatòria
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim de lucre
Educació
21.000,00
24890200
DRECERA SCCL tallers
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions Fundació Catalana
Educació
9.000,00
24890201
de l'esplai tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions club esplai Pubilla
Educació
9.000,00
24890202
Casas Can Vidalet tallers
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions Fundació escolta
Educació
6.000,00
24890203
Josep Carol tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions CIJ SanfeliuEducació
4.500,00
24890204
Santildefons taller d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions La Vinya d’Acció
Educació
12.000,00
24890205
Social tallers d'estudi assistit
Conveni col·laboració Fundació
07 3250
privada el Llindar. Programa
Educació
124.800,00
24890206
d’adaptació curricular (PAC)
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions Associació Acció
Educació
9.000,00
24890207
Socioeducativa i d'Esplai La
Florida tallers d'estudi assistit
07 3250
Conveni col·laboració assoc.
Educació
77.765,00
24890208
Centre educatiu Esclat
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim de lucre
Educació
9.000,00
24890209
AEMA SCCL tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim de lucre Educació
24.670,00
24890211
Fundació Pere Closa

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni

Modalitat
Concurrènci
a competitiva

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
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Subvenció
nominativa
FUNDACIÓ
LA
VINYA
Educació
24.000,00
D’ACCIÓ SOCIAL
Subvenció
nominativa
07 3250
FUNDACIÓ CATALANA DE
Educació
33.000,00
24890261
L’ESPLAI
Subvenció
nominativa
07 3250
ESPLAI SANFELIU SANT
Educació
3.000,00
24890262
ILDEFONS
07 3250
Subvenció
nominativa
Educació
93.000,0
24890263
DRECERA, SCCL
Subvenció
nominativa
07 3250
Associació Club d’Esplai La
Educació
99.000,00
24890264
Florida
07 3250
Subvenció
nominativa
Educació
42.000,00
24890265
AEMA, SCCL
Subvenció
nominativa
07 3250
ESPLAI PUBILLA CASAS
Educació
42.000,00
24890266
CAN VIDALET
Subvenció
nominativa
07 3250
Fundació Escolta Josep
Educació
30.000,00
24890267
Carol
Subvenció ITACA. Projecte
07 3250
Espais oberts per un estiu
Educació
148.659,00
4890210
enriquit
Subvenció CULTURA
07 3250
13. Projecte Aula d’Acollida
Educació
25.320,00
4890216
d’Estiu
07 3250
Subvenció projecte
Educació
44.178,19
4890268
COMMUNITY PLAN
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions sense ànim de lucre
Educació
21.000,00
24890200
DRECERA SCCL tallers
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions Fundació Catalana
Educació
9.000,00
24890201
de l'esplai tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions club esplai Pubilla
Educació
9.000,00
24890202
Casas Can Vidalet tallers
d'estudi assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions Fundació escolta
Educació
6.000,00
24890203
Josep Carol tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
07 3250
institucions CIJ SanfeliuEducació
4.500,00
24890204
Santildefons taller d'estudi
assistit
07 3250
24890260

Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Nominativa /
Conveni
Directa

Modalitat
Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni

Nominativa /
Conveni
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07 3250
24890262

Subvenció a famílies i
institucions la Vinya d’Acció
social tallers d'estudi assistit
Conveni col·laboració Fundació
privada el Llindar. Programa
d’adaptació curricular (PAC)
Subvenció. a famílies i
institucions Associació Club
d’Esplai La Florida Tallers
d'estudi assistit
Conveni col·laboració assoc.
Centre educatiu Esclat
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
AEMA SCCL tallers d'estudi
assistit
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Fundació Pere Closa
Subvenció Generalitat PMOE
La Vinya d’Acció Social
Subvenció Generalitat PMOE
Associació Educativa Nou
Quitxalles
Subvenció Generalitat PMOE
Fundació Catalana de l’Esplai

07 3250
24890263

Subvenció Generalitat PMOE
CIJ Sanfeliu-Santildefons

07 3250
24890264

07 3250
24890268

Subvenció Generalitat PMOE
Drecera SCCL
Subvenció Generalitat PMOE
Associació Club d’Esplai La
Florida
Subvenció Generalitat AEMA
SCCL
Subvenció Generalitat PMOE
Club Esplai Pubilla Casas Can
Vidalet
Subvenció Generalitat PMOE
Fundació Escolta Josep Carol

07 3250
24890269

Subvenció Itaca Espais Oberts
per un estiu enriquit

07 3250
24890270

Subvenció Cultura 13. Aula
acollida estiu
Subvenció Associació
Educativa Nou Quitxalles
Tallers d’Estudi Assistit

07 3250
24890205
07 3250
24890206
07 3250
24890207
07 3250
24890208
07 3250
24890209
07 3250
24890211
07 3250
24890260
07 3250
24890261

07 3250
24890265
07 3250
24890266
07 3250
24890267

07 3250
4890002

Educació

12.000,00

Nominativa /
Conveni

Educació

149.200,00

Nominativa /
Conveni

Educació

18.000,00

Nominativa /
Conveni

Educació

77.765,00

Nominativa /
Conveni

Educació

9.000,00

Nominativa /
Conveni

Educació

19.670,00

Nominativa /
Conveni

Educació

18.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

9.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

33.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

3.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

90.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

99.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

66.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

42.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

33.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

146.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

26.500,00

Nominativa
Conveni

Educació

5.760,00

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890214 “Subvenció Associació Educativa Itaca”,
amb un import de 38.182,00€ respecte la darrera modificació del PES.2
2) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890215 “Subvenció Associació Xarxa de Cases
de la Música Popular de Catalunya”, amb un import de 70.000,00€ respecte la darrera
modificació del PES.2
3) Modificació de l’aplicació 07 3250 24890215 “Subvenció Associació Xarxa de Cases
de la Música Popular de Catalunya” que passa a 07 3250 24890217 i amb la
denominació “Subvenció nominativa Associació Casas de la Música Popular de
Catalunya”. (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021).
EXERCICI 2022:
1) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890214 “Subvenció Associació Educativa Itaca”,
amb un import de 38.182,00€ respecte la darrera modificació del PES.2
2) Incorporació de l’aplicació 07 3250 4890215 “Subvenció Associació Xarxa de Cases
de la Música Popular de Catalunya”, amb un import de 70.000,00€
3) Modificació de l’aplicació 07 3250 24890215 “Subvenció Associació Xarxa de Cases
de la Música Popular de Catalunya” que passa a 07 3250 24890217 i amb la
denominació “Subvenció nominativa Associació Casas de la Música Popular de
Catalunya”. (3a modificació PES aprovada en JGL 01/12/2021)
4) Modificació de la denominació i minorar l’import de l’aplicació 07 3250 24890214,
“Subvenció nominativa ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA” per “Subvenció Assoc
per a la Joventut, Adolescents i Projectes per la Infància”, en 26.982,00€ (de
32.182,00€ a 5.200,00€) (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril
de 2022)
5) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3260 24890201, ”Conveni amb El
Casalet. Moviment d’Ensenyants de L’Hospitalet” per “Conveni amb l’Associació
de Mestres El Casalet” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril
de 2022)
6) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3250 24890212, ”Subvenció a famílies
i institucions sense ànim de lucre TÈSERA MEDIACIÓ” per “Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre Fundació Tèsera Mediació” (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
7) Modificació del codi i de la denominació de l’aplicació 07 3250 24890217, “Subvenció
a famílies i inst. sense ànim de lucre Assoc Xarxa Cases de la Música Popular de
Catalunya”, per 07 3250 24890216 (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió
14 d’abril de 2022)
8) Creació de l’aplicació 07 3250 24890217, “Subvenció a famílies i inst.sense ànim de
lucre Assoc Educativa Ítaca”, per un import de 38.500,00€ (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
9) Creació de l’aplicació 06 3250 24890299, “Subvencions a famílies i institucions
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació”, per un import de 9.377,50€ (6a
modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
10) Creació de l’aplicació 06 3270 24890299, “Conveni AMB Dispositiu Educatiu
Connectabit AEMA, SCCL”, per un import de 275.717,05€ (6a modificació PES, acord
JGL 06/07/2022)
OE4-09
Línia de subvenció
Suport a professionals de l'àmbit educatiu de la ciutat
Àrea de gestió
Educació, Innovació i Cultura
Departament/
Educació
Programa
Sectors destinataris
Entitats que recolzin els professionals del sector educatiu de la ciutat.
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Règim de concessió
1. Nominativa
Associació de Mestres El Casalet
Associació Educativa Itaca
Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalunya
Associació per a la Joventut, Adolescents i Projectes per la Infància (JAPI)
Fundació Tèsera Mediació
AEMA SCCL
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Proporcionar eines als professionals de l'àmbit educatiu de la ciutat, especialment en
activitats de formació, participació i gestió de programes educatius.
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat educativa de la ciutat.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
% Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Conveni amb El Casalet.
Moviment d’Ensenyants de
Educació
L’Hospitalet
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
2120 07 3260
24890201
Aplicació
pressupostària
07 3260
24890201
07 3250
24890212
07 3250
24890214

Nom de l’aplicació
Conveni amb El Casalet.
Moviment d’Ensenyants de
L’Hospitalet
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
TÈSERA MEDIACIÓ
Subvenció nominativa
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ITACA

Departament
responsable

7.000,00

IMPORT

Nominativa /
Conveni

Modalitat

Educació

7.000,00

Nominativa /
Conveni

Educació

15.700,00

Nominativa /
Conveni

Educació

38.182,00

Nominativa /
Conveni
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Subvenció nominativa
Associació Cases de la Música
Educació
Popular de Catalunya
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
07 3250
24890217

Aplicació
pressupostària

Nom de l’aplicació

07 3260
24890201

Conveni amb l’Associació de
Mestres El Casalet.
Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre
TÈSERA MEDIACIÓ
Subvenció Assoc per a la
Joventut, Adolescents i Projectes
per la Infància
Subvenció a famílies i inst.sense
ànim de lucre Assoc Xarxa
Cases de la Música Popular de
Catalunya
Subvenció a famílies i inst.
sense ànim de lucre Assoc
Educativa Ítaca
Subvencions a famílies i
institucions Fundació Catalana
per la Recerca i la Innovació
Conveni AMB Dispositiu
Educatiu Connectabit AEMA,
SCCL

07 3250
24890212
07 3250
24890214

07 3250
24890216
07 3250
24890217
07 3250
24890299
07 3270
24890299

Departament
responsable

70.000,00

IMPORT

Nominativa /
Conveni

Modalitat

Educació

7.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

15.700,00

Nominativa
Conveni

Educació

5.200,00

Nominativa
Conveni

Educació

70.000,00

Nominativa
Conveni

Educació

38.500,00

Nominativa
Conveni

Educació

9.377,50

Nominativa
Conveni

Educació

275.717,05

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3231 24890301, ”Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre: Escola Bressol Garabatos” per
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. EB Garabatos” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
2) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3231 24890302, ”Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre: Escola Bressol Nova Fortuny” per
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. EB Nova Fortuny”
(5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
3) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3231 24890303, ”Transferències a
famílies i institucions sense ànim de lucre: Escola Bressol Patufet” per
“Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre. EB Patufet” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE4-10
Línia de subvenció

Suport en la matriculació a Escoles Bressol a famílies de la ciutat de
L'H
Educació, Innovació i Cultura
Educació

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Persones jurídiques que gestionin escoles bressol
Règim de concessió
1. Nominativa
Escola Bressol Garabatos SCCL
Escola Bressol Nova Fortuny SCCL
Escola Bressol Patufet SCCL
Llar d’infants Estel Blau SLL
Llar d’Infants La Gua Gua SCCL

Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar (400€ corresponent al mòdul per infant autoritzat en cada
escola bressol) les despeses derivades dels ajuts a la matriculació.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Facilitar l'accés al major nombre de famílies possibles al servei d'EEBB
2. Efectes
▪ Millorar la qualitat educativa de la població
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
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El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
2120 07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
22.800,00
24890301
/ Conveni
Escola Bressol Garabatos
Transferències a famílies i
2120 07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
24.400,00
24890302
/ Conveni
Escola Bressol Nova Fortuny
Transferències a famílies i
2120 07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
29.600,00
24890303
/ Conveni
Escola Bressol Patufet
Transferències a famílies i
212007 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
51.200,00
24890304
/ Conveni
Llar d'infants Estel Blau
Transferències a famílies i
2120 07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
24.400,00
24890305
/ Conveni
Llar d'Infants La Gua Gua
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
22.800,00
24890301
/ Conveni
Escola Bressol Garabatos
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
24.400,00
24890302
/ Conveni
Escola Bressol Nova Fortuny
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
29.600,00
24890303
/ Conveni
Escola Bressol Patufet
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
51.200,00
24890304
/ Conveni
Llar d'infants Estel Blau
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
24.400,00
24890305
/ Conveni
Llar d'Infants La Gua Gua
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre. Educació
22.800,00
24890301
Conveni
EB Garabatos
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre. Educació
24.400,00
24890302
Conveni
EB Nova Fortuny
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre. Educació
29.600,00
24890303
Conveni
EB Patufet
Transferències a famílies i
07 3231
Nominativa
institucions sense ànim de lucre: Educació
51.200,00
24890304
Conveni
Llar d'infants Estel Blau
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07 3231
24890305

Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre:
Llar d'Infants La Gua Gua

Educació

24.400,00

Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3230 24890100, ”Subvenció a famílies i
institucions sense ànim de lucre i centres educatius” per “Subvenció. A famílies i
institucions sense ànim de lucre Centres educatius” (5a modificació PES, aprovada per
la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE4-11
Línia de subvenció
Manteniment de centres docents
Àrea de gestió
Educació, Innovació i Cultura
Departament/ Programa
Educació
Sectors destinataris
Centres d’educació públics infantil, primària i d’adults de la ciutat.
Règim de concessió
2. Concurrència no competitiva
Centres públics d'educació infantil i primària i educació d'adults
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades del manteniment dels
centres educatius
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Donar acompliment a la competència obligatòria del manteniment dels centres públics
d'educació infantil, primària i de formació d'adults.
▪ Adequar els equipaments docents a les necessitats higièniques necessàries per prevenir la
transmissió de la COVID 19.
2. Efectes
▪ Uns equipaments educatius de qualitat i en condicions òptimes
▪ Uns centres docents més higienitzats i més segurs.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
El Ple va aprovar en la seva sessió de 25 de gener de 2006 la “normativa interna reguladora de
les subvencions municipals als Centres Públics d’Educació Infantil i Primària per manteniment,
jardineria i despesa telefònica i als centres públics de formació d’adults per manteniment”.
Posteriorment aquesta norma ha estat objecte de modificació sent la vigent l’aprovada per la
Junta de Govern Local el 18 de març de 2014. En aquesta norma es determinen els destinataris,
les despeses subvencionables, la distribució de la subvenció i el mode de justificació. Anualment,
s’aproven els barems de distribució en funció dels quals es concedeixen les subvencions a
cadascun dels destinataris.
L’òrgan competent per a la modificació de la normativa, l’aprovació dels barems i la concessió
de la subvenció és la Junta de Govern Local per delegació del Ple municipal per l’acord de 25 de
gener de 2006. El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències i de
l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció i tramitació del
procediment de concessió.
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El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar a
partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en numeral)
equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini, legitima els
interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió de les
subvencions per silenci administratiu
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el que
estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Modalitat
Aplicació
Departament IMPORT
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
2120 07 3230
Concurrència
institucions sense ànim de lucre i Educació
204.400,00
24890100
no competitiva
centres educatius
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Modalitat
Aplicació
Departament IMPORT
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvenció a famílies i
07 3230
Concurrència
institucions sense ànim de lucre i Educació
224.840,00
24890100
no competitiva
centres educatius
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Modalitat
Aplicació
Departament IMPORT
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Subvenció. A famílies i
07 3230
Concurrència
institucions sense ànim de lucre
Educació
224.840,00
24890100
no competitiva
Centres educatius
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15. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 5: Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures
de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació
al desenvolupament
CODI
OE5
01

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Programa de foment de la convivència i la cohesió social

OE5

02

OE5

03

Projectes de cooperació al desenvolupament en països en vies de
desenvolupament
Projectes d’educació i sensibilització per al desenvolupament

OE5

04

Projectes d’ajuda humanitària
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Minoració de l’import de l’aplicació 04 1300 24890200, “Conveni de col·laboració
Associació de Voluntaris de Protecció Civil”, en 5.000,00€ (de 35.000,00€ a
30.000,00€) (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE5-01
Línia de subvenció
Programa de foment de la convivència i la cohesió social.
Àrea de gestió
Convivència, Seguretat i Mobilitat
Departament/ Programa Convivència i Civisme
Sectors destinataris
Entitats i organitzacions que participin del foment de la convivència i la cohesió social de la ciutat
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa
Associació de Voluntaris de Protecció civil
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Estudiar i prevenir les situacions de risc col·lectiu així com situacions d'emergència
pública.
▪ Enfortir les organitzacions socials i comunitàries com a mecanisme per afavorir la
cohesió social.
2. Efectes
▪ Una ciutat més protegida, amb més recursos per a l'estudi i prevenció de riscos de la
comunitat.
▪ Una ciutat més cohesionada, més cívica i amb més recursos comunitaris per afavorir la
convivència.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
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El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya
La resolució de la concessió de subvencions es trametrà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
pressupostària

Nom de l’aplicació

Departament
responsable

IMPORT

2120 04 1321
24890000

Subvenció a famílies sense
Convivència
6.500,00
ànim de lucre
i civisme
Conveni de col·laboració
2120 04 1300
Convivència
Associació de Voluntaris de
35.000,00
24890200
i civisme
Protecció Civil
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
pressupostària
04 1321
24890000

Nom de l’aplicació

Departament
responsable

IMPORT

Subvenció a famílies sense
Convivència
6.500,00
ànim de lucre
i civisme
Conveni de col·laboració
04 1300
Convivència
Associació de Voluntaris de
35.000,00
24890200
i civisme
Protecció Civil
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022

Modalitat
Concurrència
Competitiva
Nominativa/
Conveni

Modalitat
Concurrència
Competitiva
Nominativa/
Conveni
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Aplicació
pressupostària

Nom de l’aplicació

Departament
responsable

04 1321
24890000

Subvenció a famílies sense
ànim de lucre

Convivència
i Civisme

6.500,00

04 1300
24890200

Conveni de col·laboració
Associació de Voluntaris de
Protecció Civil

Convivència
i Civisme

30.000,00

IMPORT

Modalitat
Concurrència
Competitiva
Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 2314 24890200, “Transf. A famílies.
Associació L’Hospitalet amb el Sàhara” per “Transferències a famílies. Associació
L’Hospitalet amb El Sàhara” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
OE5-02
Línia de subvenció

Projectes de cooperació al desenvolupament en països en vies de
desenvolupament
Participació i Relacions Ciutadanes
Cooperació

Àrea de gestió
Departament/
Programa
Sectors destinataris
Entitats i organitzacions que cooperin a favor del desenvolupament dels països en vies de
desenvolupament
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa
Associació l’Hospitalet amb el Sàhara
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Enfortir la coordinadora com a entitat de segon nivell que harmonitza les polítiques de
suport amb el Poble Saharauí per part dels Ajuntaments Catalans.
▪ Fomentar projectes de cooperació internacional en països en vies de desenvolupament
2. Efectes
▪ Unes polítiques de cooperació amb el Sàhara coordinades amb la resta d'ens municipals
catalans.
▪ Uns països amb més recursos i infraestructures socials i econòmiques per assolir millors
indicadors socioeconòmics.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditar-
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los, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia-Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció cooperació
2120 09 2314
Concurrència
internacional països del tercer
Cooperació
222.883,00
24890000
Competitiva
mon
2120 09 2314
Transf. A famílies. Associació
Nominativa/
Cooperació
22.000,00
24890200
L’Hospitalet amb el Sàhara
Conveni
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvenció cooperació
08 2314
Concurrència
internacional països del tercer
Cooperació
222.883,0
24890000
Competitiva
mon
08 2314
Transf. A famílies. Associació
Nominativa/
Cooperació
22.000,00
24890200
L’Hospitalet amb el Sàhara
Conveni
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
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08 2314
24890000
08 2314
24890200

Subvenció cooperació
internacional països del tercer
mon
Transferències a
famílies.Associació L’Hospitalet
amb El Sàhara

Cooperació

222.883,00

Cooperació

22.000,00

Concurrència
Competitiva
Nominativa
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 2314 24890201, “Transferències a
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia” per “Transferències a famílies. Agrupació
Esportiva Santa Eulàlia” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril
de 2022)
2) Modificació de la denominació de l’aplicació 08 2314 24890202, “Transferències a
Comissió de Festes “La Gresca”” per “Transferències a famílies. Comissió de
festes “La Gresca”” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
OE5-03
Línia de subvenció
Projectes d’educació i sensibilització per al desenvolupament
Àrea de gestió
Participació i Relacions Ciutadanes
Departament / Programa Cooperació
Sectors destinataris
Entitats i organitzacions destinades a treballar sobre projectes d’educació i sensibilització per al
desenvolupament
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
2. Nominativa
Agrupació esportiva Santa Eulàlia
Comissió de festes “La gresca”
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Incrementar el coneixement sobre els eixos de desigualtat econòmica i social a nivell
global
2. Efectes
▪ Una política de cooperació des de l'àmbit local coordinada i coherent amb la resta
d'agents municipals
▪ Una societat més sensibilitzada, informada i crítica
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació NOMINATIVES
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
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com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a
les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
b) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 09 2314
Subvenció projectes de
Concurrència
Cooperació
34.940,00
24890001
sensibilització
Competitiva
2120 09 2314
Transferències a Agrupació
Nominativa/
Cooperació
6.000,00
24890201
Esportiva Santa Eulàlia
Conveni
2120 09 2314
Transferències a Comissió de
Nominativa/
Cooperació
31.060,00
24890202
Festes “La Gresca”
Conveni
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
08 2314
Subvenció projectes de
Concurrència
Cooperació
34.940,00
24890001
sensibilització
Competitiva
08 2314
Transferències a Agrupació
Nominativa/
Cooperació
6.000,00
24890201
Esportiva Santa Eulàlia
Conveni
08 2314
Transferències a Comissió de
Nominativa/
Cooperació
31.060,00
24890202
Festes “La Gresca”
Conveni
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
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Aplicació
pressupostària
08 2314
24890001
08 2314
24890201
08 2314
24890202

Nom de l’aplicació
Subvenció projectes de
sensibilització
Transferències a famílies.
Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia
Transferències a famílies.
Comissió de Festes “La
Gresca”

Departament
responsable

IMPORT

Modalitat

Cooperació

34.940,00

Concurrència
Competitiva

Cooperació

6.000,00

Nominativa/
Conveni

Cooperació

31.060,00

Nominativa/
Conveni
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022:
1) Incorporació de la subvenció directa amb l’aplicació pressupostària 07 2314 24890203,
“Subv Cruz Roja Española Assemblea Local L'H Dispositiu ajuda humanitària
Ucraïna”, per un import de 15.000,00€ (6a modificació PES, acord JGL 06/07/2022)
OE5-04
Línia de subvenció
Projectes d’ajuda humanitària
Àrea de gestió
Participació i Relacions Ciutadanes
Departament Programa Cooperació
Sectors destinataris
Entitats i organitzacions que treballen en projectes d’ajuda humanitària
Règim de concessió
1. Directa
Cruz Roja Española
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment els projectes d’emergència subvencionats.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Donar suport a projectes d’emergència conseqüència de desastres naturals, conflictes
bèl·lics i altres situacions que requereixin ajuda urgent
2. Efectes
▪ Pal·liar les necessitats de la població que requereix ajuda urgent en situacions
d’emergència.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Directa
Atesos els objectius específics i els sectors destinataris de la línia, el règim de concessió és
el previst a l’article 22.2.c) de la LGS. Es procedirà a atorgar l’ajuda o subvenció a les entitats
que treballin en projectes d’emergència conseqüència de desastres naturals, conflictes
bèl·lics i altres situacions que requereixin ajuda urgent, considerant que aquesta
circumstància justifica la seva concessió directa sense dur a terme un procés de selecció
i avaluació de candidatures per raons acreditades d’interès humanitari d’urgència.
Quan es doni aquesta emergència humanitària es dotarà l’aplicació pressupostària seguint
els mecanismes previstos en la legislació pressupostària.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació..
Pla de finançament:
Exercici pressupostari 2020
Sense dotació
Exercici pressupostari 2021
Sense dotació

136/165

Exercici pressupostari 2022
08 2314
24890203

Subv Cruz Roja Española
Assemblea Local L'H
Dispositiu ajuda humanitària
Ucraïna

Cooperació

15.000,00

Directa
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16. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 6: Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir un
model urbà sostenible
CODI
OE6
01
OE6

02

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Foment de programes d’educació ambiental i de protecció del medi
ambient
Foment i protecció del medi ambient i promoció d’una mobilitat sostenible
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2021:
1) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890300 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola La Carpa) per abordar-se els objectius
d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
2) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890301 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola Prat de la Manta) per abordar-se els
objectius d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
3) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890302 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola Ramon Muntaner) per abordar-se els
objectius d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
EXERCICI 2022:
1) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890300 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola La Carpa) per abordar-se els objectius
d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
2) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890301 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola Prat de la Manta) per abordar-se els
objectius d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
3) Eliminació de l’aplicació 2120 03 1721 24890302 (Subvencions a famílies i
institucions sense finalitat de lucre escola Ramon Muntaner) per abordar-se els
objectius d’aquesta subvenció en el marc d’un programa general al municipi
OE6-01
Línia de subvenció

Foment de programes d’educació ambiental i de protecció del medi
ambient
Planificació, Territori i Economia
Medi Ambient

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Entitats i centres educatius que treballin per a protegir el medi ambient i desenvolupar programes
d’educació ambiental
Règim de concessió
1. Nominativa
Escola Prat de la Manta
Escola Ramon Muntaner
Escola la Carpa
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar, tenir cura de l'entorn natural i donar a
conèixer el patrimoni natural de la ciutat.
2. Efectes
▪ Unes escoles i un alumnat més conscient i educat sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i més coneixement del medi natural.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- % Assoliment objectius vinculats als projectes recollits en el conveni
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
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a) Nominatives
Al pressupost municipal es recollirà el nom del beneficiari i la dotació pressupostària.
Les subvencions nominatives es formalitzaran mitjançant un conveni, en què es recollirà el
projecte o activitats subvencionades, el seu cost i el seu període d’execució, així com les
obligacions del beneficiari.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competent per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Subvencions a famílies i
2120 03 1721
Nominativa
institucions sense finalitat de
Medi ambient
1.500,00
24890301
/ Conveni
lucre escola Prat de la Manta
Subvencions a famílies i
2120 03 1721
Nominativa
institucions sense finalitat de
Medi ambient
1.500,00
24890300
/ conveni
lucre escola la Carpa
Subvencions a famílies i
2120 03 1721
Nominativa
institucions sense finalitat de
Medi ambient
1.500,00
24890302
/ Conveni
lucre escola Ramon Muntaner
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Sense dotació
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament
pressupostària
responsable

IMPORT

Modalitat

Sense dotació
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OE6-02
Línia de subvenció
Àrea de gestió

Foment i protecció del medi ambient i promoció d’una mobilitat
sostenible
Planificació, Territori i Economia

Departament/ Programa Medi Ambient
Sectors destinataris
Entitats i centres educatius que promoguin la protecció contra la contaminació atmosfèrica,
acústica i lumínica
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Entitats
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades dels projectes
subvencionats
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar, tenir cura de l'entorn natural i donar a
conèixer el patrimoni natural de la ciutat.
▪ Prevenir la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica i sensibilitzar sobre els seus
riscos.
2. Efectes
▪ Unes escoles i un alumnat més conscient i educat sobre la necessitat de protegir el medi
ambient i més coneixement del medi natural.
▪ Una ciutat amb menys contaminació, més amable i sostenible.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria
i les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del
primer trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així
com determinaran els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditarlos, el termini de presentació de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de
valoració dels projectes o activitats i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a
comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix
dia (en numeral) equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest
termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de
concessió de les subvencions per silenci administratiu.
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts
a les bases o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
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La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats
sol·licitants d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de
Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de
Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
2120 03 1721
Transferències a famílies i
Medi
Concurrència
50.762,00
24890000
institucions sense ànim de lucre Ambient
competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
03 1721
Transferències a famílies i
Medi
Concurrència
50.762,00
24890000
institucions sense ànim de lucre Ambient
competitiva
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
Departament IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
03 1721
Transferències a famílies i
Medi
Concurrència
50.762,00
24890000
institucions sense ànim de lucre Ambient
competitiva
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17. FITXES DE LES LÍNIES DE SUBVENCIÓ VINCULADES AL OBJECTIU
ESTRATÈGIC 7: Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua
social, cultural, científica i econòmica vinculades amb L’Hospitalet de
Llobregat fetes per persones i agents socials rellevants
CODI
OE7
01

DENOMINACIÓ LINEA DE SUBVENCIÓ
Premis, beques i reconeixements de L’Hospitalet

OE7

Millora i manteniment d’edificis patrimonials privats d’ús ciutadà inclosos en
el catàleg del PEPPA

02
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FITXA AMB INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
EXERCICI 2022
1) Minoració de l’aplicació pressupostària 02 3370 4890001 “Transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre”, de 2.850,00 € a 1.850,00 € (3a modificació PES aprovada
en JGL 01/12/2021).
2) Increment de l’import de l’aplicació 06 9200 24810300, “Ajudes estudiants en pràctiques”, en
22.000,00€ (de 30.000,00€ a 52.000,00€) (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14
d’abril de 2022)
3) Increment de l’import de l’aplicació 07 3330 2481000, “Premis, beques i pensions d’estudis i
investigació”, en 1.500,00€ (de 9.600,00€ a 11.100,00€) (5a modificació PES, aprovada per la
JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
4) Modificació de la denominació de l’aplicació 06 2311 24810101, “Premi Joaquim Grau” per
“Premis Joaquim Grau” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de
2022)
5) Modificació de la denominació de l’aplicació 07 3321 24810100, “Premis, beques i pensions
d'estudis i investigació. Premi l'Hospitalet confidencial” per “Premis, beques i pensions
d'estudis i investigació. Premi L’H Confidencial” (5a modificació PES, aprovada per la JGL en
sessió 14 d’abril de 2022)
6) Suprimir l’aplicació 04 1320 24810000, “PREMIS EDUCACIÓ VIAL CONCURS-PINTURA” (5a
modificació PES, aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
7) Suprimir l’aplicació 05 4330 24810000, “PREMIS, BEQUES I AJUTS (Concurs joves
emprenedors/res)” del Departament responsable Empresa per duplicitat (5a modificació PES,
aprovada per la JGL en sessió 14 d’abril de 2022)
OE7-01
Línia de
subvenció
Àrea de gestió

Premis, beques i reconeixements de L’Hospitalet

Alcaldia – Presidència
Planificació, Territori i Economia
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Convivència, Seguretat i Mobilitat
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
Educació, Innovació i Cultura
Promoció Econòmica i Turisme
Departament/
Arxiu
Programa
Gabinet d’Alcaldia
Recursos Humans
Convivència i Seguretat
Serveis Socials
Cultura
Educació
Joventut
Empresa
Sectors destinataris
Persones individuals o organitzacions les accions de les quals siguin premiades.
Règim de concessió
1. Concurrència competitiva
Persones individuals i/o organitzacions
Estudiants
Investigadors/es
2. Concurrència no competitiva
Persones individuals i/o organitzacions
Estudiants
Investigadors/es
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Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades de les actuació premiada o
becada
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Reconèixer i fer difusió d'aquelles persones i/o institucions que han fet una aportació a la ciutat
des del punt de vista econòmic, cultural i/o social.
2. Efectes
▪ Una ciutat amb capacitat de reconèixer el talent, les trajectòries de les organitzacions i de les
persones i l'aportació de valor.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Indicadors de seguiment d’avaluació CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria i
les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del primer
trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així com determinaran
els requisits dels beneficiaris i dels projectes o activitats, com acreditar-los, el termini de presentació
de sol·licituds, les despeses subvencionables, els criteris de valoració dels projectes o activitats i el
sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern Local i
de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció, tramitació i resolució
del procediment de concessió, així com del de justificació.
El termini màxim per a la resolució de la concessió de la subvenció serà de tres mesos, a comptar a
partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en numeral)
equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d'aquest termini, legitima els
interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió de les subvencions
per silenci administratiu
Les subvencions es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les bases
o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió de les subvencions es notificarà a les entitats sol·licitants
d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya.
b) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria i
les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del primer
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trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així com determinaran
els requisits dels beneficiaris, com acreditar-los, les despeses subvencionables, els mecanismes per
a quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern Local i
de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció, tramitació i resolució
del procediment de concessió.
El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar a partir
del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en numeral) equivalent
a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini, legitima els interessats per
entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió de les subvencions per silenci
administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les bases o per
haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el que
estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així
mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics i al
Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya
Pla de finançament:
Exercici pressupostari 2020
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
IMPORT
Modalitat
pressupostària
responsable
Beca ESAGED (conveni
2120 01 3322
Concurrència
estudiants arxivística
Alcaldia
5.000,00
24810100
competitiva
UAB)
2120 01 9206
24810000

Premis i beques

Alcaldia

2120 06 9200
24810300

Ajudes estudiants en
pràctiques

Recursos humans

2120 06 2311
24810101

Premi Joaquim Grau

Serveis Socials

2120 08 3321
24810100
2120 08 3330
24810000
2120 07 3260
24810100

Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació. Premi
l'Hospitalet confidencial
Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació
Premis, beques i
pensions d'estudis i
d’investigació

1.800,00

Concurrència
competitiva

10.000,00

Concurrència
no competitiva

3.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

12.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

9.600,00

Concurrència
competitiva

Educació

5.000,00

Concurrència
competitiva

2120 05 4330
24810000

Premis, beques i ajuts

Desenvolupament
Econòmic i
Empresarial

8.000,00

Concurrència
competitiva

2120 07 3260
24810101

Premi Joaquim Grau

Educació

3.000,00

Concurrència
competitiva

2120 04 1320
24810000

Premis educació vial
concurs pintura

Convivència i
Seguretat

1.500,00

Concurrència
competitiva
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Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre
PREMIS, BEQUES I
2120 05 4330
AJUTS (Concurs joves
4810000 emprenedors/res)
Exercici pressupostari 2021
Aplicació
Nom de l’aplicació
pressupostària
Beca ESAGED (conveni
01 3322
estudiants arxivística
24810100
UAB)
2120 07 3370
24890001

Joventut

3.000,00

Concurrència
no competitiva

Empresa

8.000,00

Concurrència
no competitiva

Departament
responsable

5.000,00

Concurrència
competitiva

2.000,00

Concurrència
competitiva

30.000,00

Concurrència
no
competitiva

7.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

12.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

9.600,00

Concurrència
competitiva

Educació

5.000,00

Concurrència
competitiva

Premis i beques

Alcaldia

06 9200
24810300

Ajudes estudiants en
pràctiques

Recursos humans

06 2311
24810101

Premi Joaquim Grau

Serveis Socials

07 3330
24810000
07 3260
24810100

Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació. Premi
l'Hospitalet confidencial
Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació
Premis, beques i
pensions d'estudis i
d’investigació

Modalitat

Alcaldia

01 9206
24810000

07 3321
24810100

IMPORT

05 4330
24810000

Premis, beques i ajuts

Empresa

8.000,00

Concurrència
competitiva

07 3260
24810101

Premi Joaquim Grau

Educació

3.000,00

Concurrència
competitiva

04 1320
24810000

Premis educació vial
concurs pintura

Convivència i
Seguretat

1.500,00

Concurrència
competitiva

Joventut

2.850,00

Concurrència
no competitiva

Serveis Socials

9.000,00

Concurrència
competitiva

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre
06 2311
PREMIS DOLORS
24810100
ARTEMAN
Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Nom de l’aplicació
pressupostària
Beca ESAGED (conveni
01 3322
estudiants arxivística
24810100
UAB)
02 3370
24890001

Departament
responsable

IMPORT

Modalitat

Arxiu

5.000,00

Concurrència
competitiva

01 9206
24810000

Premis i beques

Gabinet d’Alcaldia

2.000,00

Concurrència
competitiva

06 9200
24810300

Ajudes estudiants en
pràctiques

Recursos Humans

52.000,00

Concurrència
no competitiva
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06 2311
24810101
07 3321
24810100
07 3330
24810000
07 3260
24810100

Premis Joaquim Grau
Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació. Premi L’H
Confidencial
Premis, beques i
pensions d'estudis i
investigació
Premis, beques i
pensions d'estudis i
d’investigació

7.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

12.000,00

Concurrència
competitiva

Cultura

11.100,00

Concurrència
competitiva

Educació

5.000,00

Concurrència
competitiva

Serveis Socials

05 4330
24810000

Premis, beques i ajuts

Empresa

8.000,00

Concurrència
competitiva

07 3260
24810101

Premi Joaquim Grau

Educació

3.000,00

Concurrència
competitiva

02 3370
24890001

Transferències a famílies
i institucions sense ànim
de lucre

Joventut

1.850,00

Concurrència
no competitiva
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FITXA DE NOVA CREACIÓ
(2a modificació del PES 2020-2022, aprovada per JGL 06/08/2021)
EXERCICI 2022
1) Incorporació al pla de finançament l’aplicació pressupostària 07 3330 27800000, Ajuts obres
rehabilitació edificacions catalogades PEPPA, per un import de 100.000,00€, en règim de
concurrència no competitiva (7a modificació del PES 2020-2022)
OE7-02
Línia de subvenció

Millora i manteniment d’edificis patrimonials privats d’ús ciutadà
inclosos en el catàleg del PEPPA
Educació, Innovació i Cultura
Cultura

Àrea de gestió
Departament/ Programa
Sectors destinataris
Propietaris d’edificis que estiguin inclosos amb una fitxa al catàleg del PEPPA que vulguin realitzar
obres de condicionament.
Règim de concessió
1. Concurrència no competitiva
Propietaris d’edificis
Conceptes subvencionables
Els ajuts es destinaran a finançar total o parcialment les despeses derivades de l’execució d’obres
que serveixin per millorar l’immoble pel que fa a l’accessibilitat, seguretat i habitabilitat de l’edifici, així
com les obres que tinguin com a finalitat adaptar els edificis a usos culturals.
Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
1. Objectius específics
▪ Adaptar els edificis a la normativa vigent en matèria de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.
▪ Adaptar els usos dels edificis per a finalitats culturals.
▪ Atorgar ajuts generals per al manteniment i millora dels edificis.
2. Efectes
▪ Uns edificis de qualitat i adaptats a la normativa vigent.
▪ Uns edifici catalogats al PEPPA accessibles, condicionats i òptims per a finalitats culturals.
Termini necessari per a la seva consecució
Indeterminat
Indicadors de seguiment d’avaluació
- Nombre de sol·licituds rebudes
- Nombre d’ajuts atorgats.
- Nombre d’ajuts denegats
- Total pressupost destinat a la línia
- % Execució pressupost
Pla d’Acció
a) Concurrència no competitiva
De conformitat amb el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent aprovarà la convocatòria i
les bases que regularan el procediment de concessió d’aquestes subvencions dins del primer
trimestre de l’any, d’acord amb el que estableixen el ROAS, la LGS i el RLGS, així com
determinaran els requisits dels beneficiaris, com acreditar-los, les despeses subvencionables,
els mecanismes per a quantificar l’ajut i el sistema de justificació.
El cartipàs municipal vigent i els acords de delegació de competències de la Junta de Govern
Local i de l’Alcaldia- Presidència determinaran els òrgans competents per a la instrucció,
tramitació i resolució del procediment de concessió.
El termini màxim per a la resolució de la concessió dels ajuts serà de tres mesos, a comptar a
partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i que conclourà el mateix dia (en numeral)
equivalent a la data de presentació. La manca de resolució, dins d’aquest termini, legitima els
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interessats per entendre com a desestimades les seves sol·licituds de concessió de les
subvencions per silenci administratiu
Els ajuts es podran denegar per incompliment dels requisits i condicions establerts a les bases
o per haver exhaurit el crèdit pressupostari.
La resolució definitiva de la concessió dels ajuts es notificarà als sol·licitants d’acord amb el que
estableix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix es publicarà al web municipal i al portal de Transparència de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i es comunicarà al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i
Ajuts Públics i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya.
Pla de finançament:
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2021
IMPORT
Modalitat
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Sense dotació
Pla Estratègic de subvencions – Exercici pressupostari 2022
Aplicació
Departament
Nom de l’aplicació
pressupostària
responsable
Ajuts obres rehabilitació
07 3330
edificacions catalogades
Cultura
27800000
PEPPA

IMPORT

100.000,00

Modalitat
Concurrència
no
competitiva
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18. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS EXERCICIS 2020, 2021 i 2022.
L’avaluació del Pla Estratègic de Subvencions, d’acord amb el punt 19 del PES 2020-2022
(Mecanismes de Seguiment i d’Avaluació) i de conformitat amb el punt 1.c) de l’article 12 del Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, és un exercici anual que ha de servir per a:
- Obtenir informació relativa a cada línia de subvenció, tot indicant les subvencions
concedides, les justificades i les renunciades.
- Identificar les repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació
del PES.
- Quines són les conclusions i la valoració general de la seva execució.
- Oferir propostes de millora per a l’elaboració del següent PES.

18.1 Informe de seguiment i avaluació. Exercici 2020
L’informe de seguiment i avaluació del PES 2020-2022 corresponent a l’exercici 2020 va ser
aprovat mitjançant la RES/11102/2021, de 28 d’octubre.

18.2 Informe de seguiment i avaluació. Exercici 2021
L’informe de seguiment i avaluació del PES 2020-2022 corresponent a l’exercici 2021 va ser
aprovat mitjançant la RES/7040/2022, de 9 de juny.

19. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
19.1. Control i seguiment del Pla Estratègic de Subvencions
Per tal de donar compliment a l’article 12.1.c.) del Reglament de la Llei General de Subvencions i
dur terme al seguiment i avaluació del PES 2020-22 es crea una comissió de seguiment formada
per:
President:
Secretari/a:
•
•
•
•

Gerent Municipal
Un funcionari adscrit a la Gerència Municipal

Un/a representant de cadascuna de les àrees municipals que atorguin subvencions en
qualsevol de les modalitats recollides en aquests PES
Un/a representant de l’Assessoria Jurídica
Un/a representant del Servei de Participació Ciutadana
Un/a representant del Servei de Programació i Pressupostos

Aquesta comissió disposarà d’un reglament de règim intern en el qual es regularan les funcions
del president, secretari i vocals. Així mateix, es reunirà, com a mínim 2 vegades l’any i tindrà les
següents funcions:
•
•
•

Realitzar el seguiment i avaluació del present Pla, recavant la informació necessària a les
àrees gestores i constatant el progrés aconseguit quant al compliment dels objectius
proposats, en funció dels indicadors prèviament determinats a tal fi.
Proposar la modificació i/o actualització de les línies de subvenció que poguessin haver
perdut la seva vigència, o que no siguin eficaces per al compliment dels objectius pretesos.
Proposar l’actualització dels imports d'aquelles que es mantinguin sobre la base del
pressupost anual aprovat.
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•
•

Proposar incloure noves línies d'actuació que es considerin necessàries a causa de la
detecció de noves necessitats i, en tot cas, orientades a la consecució dels objectius
prèviament establerts.
Elaborar abans del 30 d'Abril de cada any, l'informe de seguiment del Pla i el Pla actualitzat
que, en compliment de l'article 14 del Reglament de la Llei General de Subvencions, haurà
de remetre's posteriorment a la Junta de Govern municipal per a la seva aprovació. El
informe de seguiment del Pla haurà de contenir, com a mínim els següents apartats:
a)

b)
c)
•
•

Informació relativa a cada línia de subvenció i a cada convocatòria, tot indicant les
subvencions sol·licitades, les subvencions concedides, les denegades, les
renunciades i les que es troben en procediment de reintegrament. De manera
complementària, si s’escau, se sol·licitaran a les àrees gestores informes de caràcter
qualitatiu i quantitatiu per tal d’aprofundir en el coneixement del grau d’acompliment
dels objectius específics i/o l’Impacte i efectes sobre la realitat que s’han assolit,
segons els objectius estratègics d'aquest Pla Estratègic de Subvencions
Repercussions pressupostàries i financeres que es deriven de l’aplicació del PES
(estat d’execució de partides pressupostàries i incidències)
Conclusions i valoració general

Proposar millores en les bases i convocatòries de subvencions .
Realitzar propostes de millora i/o recomanacions per a futurs Plans Estratègics de
Subvencions.
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20. ANNEXES.
20.1. DOCUMENTS ANNEXOS I: Línies de subvenció, objectius específics i unitats
responsables, segons objectiu estratègic.
20.1.1. Objectiu estratègic 1: Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte
i la no discriminació
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE1-01

OE1-02

Garantir els
drets bàsics
de les
persones
afavorint la
igualtat de
tracte i la no
discriminació

OE1-03

OE1-04

OE1-05

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

Ajuts càrrega
tributaria habitatge - Finançar total o parcialment la
habitual persones
taxa d'IBI a les famílies per sota
amb escassa
del llindar de renda que
capacitat
assenyalen les bases
econòmica
Programes de
suport a entitats
- Millorar les condicions de vida de
que actuïn en
les persones en situació de
l’àmbit dels
discapacitat i de llurs famílies
col·lectius amb
diversitat funcional
Dinamització i
realització
- Donar suport a les activitats de
d’activitats anuals
les associacions de gent gran de
en entitats que
LH
actuïn en l’àmbit de
la gent gran
- Protegir a dones en situació
d'emergència per risc de
Protecció a dones
violència de gènere
en situació d’alt
- Proporcionar ajudes a la
risc de patir
manutenció i a l’allotjament a
violència de gènere dones en situació de
desprotecció i en risc de
violència de gènere
- Promoure les actuacions
sociocomunitàries de promoció
Promoció i
social i d’igualtat d’oportunitats
enfortiment
protagonitzades per entitats
d'entitats d’atenció
socials.
a la infància i
- Enfortir les actuacions prioritàries
l'adolescència en
en l’àmbit de la protecció i la
situació de
promoció social.
vulnerabilitat
- Prevenir situacions d’exclusió
social urgents

UNITAT
RESPONSABLE

Gestió Tributària

Diversitat
funcional

Envelliment
Actiu

Igualtat i LGTBI

Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida

Educació
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE1-06

OE1-07

OE1-08

OE1-09

OE1-10

OE1-11

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

- Complementar les competències
municipals en l’àmbit dels serveis
socials.
- Establir una xarxa de distribució
d'aliments per a famílies sense
recursos.
- Reforç del projecte de prevenció
Suport a
de la pobresa infantil PAIDOS.
l’organització
- Promoure el treball en xarxa i
d’activitats en
complementar els recursos
entitats que actuïn
existents i atendre la ciutadania
en l’àmbit dels
que requereix d'atenció a les
Serveis Socials
seves necessitats socials.
- Procurar ajudes a la manutenció i
a l'allotjament a dones en
situació de desprotecció i risc de
violència de gènere.
- Fomentar els valors de la igualtat
entre homes i dones i el respecte
a la diversitat
Ajuts econòmics a
famílies
- Garantir una oferta de lleure a
vulnerables per a
famílies en situació de risc social.
l’accés a activitats
de lleure
Ajuts econòmics
- Dotar de recursos econòmics
puntuals a famílies
puntuals a famílies per
en situació
necessitats econòmiques
d’emergència
d'urgències i conjunturals.
social
Ajuts per a
- Assegurar uns àpats diaris de
l’alimentació a
qualitat a infants en situació de
menors en situació
risc.
de risc
- Donar resposta a persones grans
i llurs famílies en situació
d’emergència directa i acolliment
residencial urgent
- Donar suport a les activitats de
Programes
les entitats en l’àmbit de la gent
d’assistència a
gran
persones
- Promoure projectes socials i
dependents
assegurar productes bàsics a
col·lectius en risc d’exclusió
social
- Donar suport a les activitats de
l'associació
- Enfortir les entitats que operen
Suport a entitats
en el territori per donar millor
per a la promoció
respostes a les necessitats
del
socials dels col·lectius en risc.
desenvolupament - Afavorir els processos d'acollida
comunitari i la
a la ciutat per tal de facilitar a
cohesió social
integració social de les persones
nouvingudes

UNITAT
RESPONSABLE

Serveis Socials
Igualtat i LGTBI
Pla Integral Les
Planes-Blocs
Florida

Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis Socials
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE1-12

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ
Programes
d’educació i
promoció de la
salut

OBJECTIU ESPECÍFICS
- Promoure programes d’educació
de la salut i de salut comunitària
per fer extensiu el dret a la salut.
- Promoure l’enfortiment
d’associacions d’afectats i/o
malats

UNITAT
RESPONSABLE

Salut
Innovació Social
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20.1.2. Objectiu estratègic 2: Potenciar la marca “L’Hospitalet” en el marc de l’àrea metropolitana
i el desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística
i de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat
en activitats d’interès general
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE 2-01

OE 2-02

Potenciar la
marca
“L’Hospitalet
en el marc de
l’àrea
metropolitan
a i el
desenvolupa
ment
econòmic
mitjançant la
promoció
comercial,
empresarial,
turística i de
l’economia
social en un
marc de
governança
entre el
sector públic
i el sector
privat en
activitats
d’interès
general

OE 2-03

OE 2-04

OE 2-05

OE 2-06

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

Projectes de
dinamització de
mercats

- Dinamitzar comercialment els
mercats i enfortir el comerç de
proximitat de qualitat
- Promoure un teixit comercial
visible, dinàmic i consolidat a la
ciutat
- Dotar-lo de les eines necessàries
Promoció del
per ser més competitius i
comerç urbà
moderns davant d’altres fórmules
de distribució comercial existents
- Impulsar una gestió comú per
millorar l’organització del centre
comercial.
- Fomentar l'economia social com a
Programa de
element transformador de
foment i
l’Economia Social
enfortiment de
- Potenciar la gestió democràtica i
l’economia social
participativa dels agents
econòmics
- Enfortir la vinculació d'agents
Suport al
socials i científics rellevants amb
desenvolupament
la ciutat de L'Hospitalet
dels agents
- Recolzar el programa Gamelab
econòmics i socials com a fira de dinamització
de L’Hospitalet de
econòmica d’un producte d’alt
Llobregat
valor afegit com és la innovació
tecnològica i digital.
- Afavorir la inclusió sociolaboral de
persones aturades de llarga
Foment de la
durada de la ciutat.
ocupabilitat i la
- Reduir els costos de contractació
contractació de
d’empreses i organitzacions amb
persones amb
necessitat d’incorporar personal.
dificultats d’accés - Millorar els nivells d’ocupació i
al mercat laboral.
desenvolupament econòmic de
l’Hospitalet
Ajuts al transport i
bonificacions per a
- Afavorir l’assistència de les
persones que
persones beneficiàries de cursos
realitzen accions
de formació.
de formació
- Cofinançar despeses de trajecte
ocupacional
de les persones assistents als
cursos de formació.
-

UNITAT
RESPONSABLE
Mercats

Comerç

Innovació Social

Empresa
Districte Cultural
Innovació Social

Empresa
Formació i
Ocupació

Empresa
Formació i
Ocupació
Gestió del
Patrimoni
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE 2-7

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

- Recolzar les actuacions del
comerç local i a les empreses de
Recolzament al
la ciutat per adaptar-se als criteris
comerç ,empreses i i requeriments sobrevinguts per la
autònoms de la
pandèmia.
ciutat per fer front - Recolzament al comerç de la
a les
ciutat mitjançant les associacions
repercussions i
de comerciants que donen suport,
noves necessitats
formació i informació de les
originades per la
repercussions de la COVID-19
COVID-19
- Afavorir i acompanyar en el
procés de digitalització de les
organitzacions de la ciutat

UNITAT
RESPONSABLE

Comerç
Empresa
Turisme
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20.1.3. Objectiu estratègic 3: Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i
comunitari de la ciutat
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

UNITAT
RESPONSABLE
Gabinet
d’Alcaldia

OE 3-01

Foment de
projectes i activitats
que promoguin
- Enfortir el teixit veïnal de la ciutat
l’enfortiment de les
associacions
veïnals

Districte I
Districte II
Districte III
Districte VI
Gabinet
d’Alcaldia

Programes
d’enfortiment de les
AFES i les AMPES,
de la societat civil i
el teixit social

Districte I
Districte II
Districte III

Fomentar la
participació
ciutadana i
enfortir el
teixit
associatiu i
comunitari
de la ciutat

- Impulsar i enfortir el teixit
associatiu de L'Hospitalet
- Enfortir les AFES i les AMPES de
la ciutat

OE 3-02

Districte IV
Districte V
Districte VI
Educació
Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida

OE 3-03

Programes de
foment de la
participació social
del jovent

- Recolzar iniciatives que estimulin
la innovació i la creativitat, així
com la participació dels joves en
el desenvolupament de la ciutat

Joventut
Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida
Districte I
Districte II

OE 3-04

Promoció de festes
de barri

- Afavorir la participació ciutadana
i afavoriment de la cohesió social
mitjançant activitats festives

Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI
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20.1.4. Objectiu estratègic 4: Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la
ciutat
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

OE 4-01

OE 4-02

OE 4-03

Enfortir i
vertebrar
l’activitat
educativa,
cultural i
esportiva de
la ciutat

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

- Fomentar la programació
d'entitats que desenvolupen
activitats de cultura popular i
tradicional a la ciutat
- Impulsar l'oferta cultural de
qualitat de la Fundació Arranz
Bravo i la seva vinculació amb la
ciutat
- Donar suport a les activitats de
creació cultural, educatives i
Creació, producció
experimentals del TPK.
i difusió
- Promoure la música com a
d’iniciatives
disciplina artística i afavorir el
artístiques
seu gaudí a la ciutadania de
L'Hospitalet.
- Fomentar les arts escèniques.
- Crear nous circuits teatrals a la
ciutat.
- Formar en les arts escèniques
Promoció de
l'accés de la
ciutadania a la
- Fomentar la programació
cultura i promoure
d'entitats que desenvolupen
una oferta cultural
activitats culturals a la ciutat
innovadora i
diversa
Foment de la
cultura popular i
tradicional

OE 4-04

Promoure una
oferta de lleure
educatiu i
sociocultural

- Promoure l'oferta de lleure a la
ciutat que afavoreixi la cohesió
social i l'accés a la cultura i al
lleure dels infants de la ciutat

OE 4-05

Promoció de la
investigació i el
coneixement en
diversos camps
d'interès per a la
ciutat

- Promoció de la investigació i
coneixement en diversos camps
d’interès per la ciutat

OE 4-06

Promoure la
programació de
musica en viu

- Fomentar la creació
d'espectacles de música en viu
a la ciutat

OE 4-07

- Promoció de l’esport federat
- Promoció de l’associacionisme i
la cohesió social i esportiva
- Promoció de l’esport femení
Promoció de
- Promoció de l’esport en edat
l'esport com a
escolar
element de cohesió - Foment d’estructures que
social i formatiu
promoguin l’activitat esportiva de
base/
- Representació de l’esport per
entitats que projectin el
coneixement i marca de la ciutat

UNITAT
RESPONSABLE

Cultura

Cultura
Districte Cultural
Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida

Cultura
Districte Cultural

Joventut
Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida
Innovació Social
Cultura
Educació
Cultura

Esport
Pla Integral Les
Planes – Blocs
Florida
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OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OE 4-08

Programes
d’acompanyament
a l’escolarització
obligatòria
mitjançant tallers
d’estudi assistit

OE 4-09

OE 4-10

OE 4-11

OBJECTIU ESPECÍFICS

- Increment de l'èxit educatiu dels
infants beneficiaris i prevenció
del fracàs escolar.
- Acompanyar l'assoliment
d'objectius en l'etapa d'escolaritat
obligatòria
- Proporcionar eines als
Suport a
professionals de l'àmbit educatiu
professionals de
de la ciutat, especialment en
l'àmbit educatiu de
activitats de formació,
la ciutat
participació i gestió de
programes educatius
Suport en la
matriculació a
- Facilitar l'accés al major nombre
Escoles Bressol a
de famílies possibles al servei
famílies de la ciutat d'EEBB
de L'H
- Donar acompliment a la
competència obligatòria del
Manteniment de
manteniment dels centres públics
centres docents
d'educació infantil, primària i de
formació d'adults

UNITAT
RESPONSABLE

Educació

Educació

Educació

Educació
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20.1.5. Objectiu estratègic 5: Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de
ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

Promoure i
fomentar el
respecte dels
drets i els
deures de
ciutadania i
dels valors
de la
convivència,
el civisme i la
cooperació al
desenvolupa
ment

ID

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OE 5-01

Programa de
foment de la
convivència i la
cohesió social

OE 5-02

Projectes de
cooperació al
desenvolupament
en països en vies
de
desenvolupament

OE 5-03

Projectes
d’educació i
sensibilització per
al
desenvolupament

OE 5-04

Projectes d’ajuda
humanitària

OBJECTIU ESPECÍFICS
- Estudiar i prevenir les situacions
de risc col·lectiu així com
situacions d'emergència pública.
- Enfortir les organitzacions socials
i comunitàries com a mecanisme
per afavorir la cohesió social
- Enfortir la coordinadora com a
entitat de segon nivell que
harmonitza les polítiques de
suport amb el Poble Saharauí
per part dels Ajuntaments
Catalans.
- Fomentar projectes de
cooperació internacional en
països en vies de
desenvolupament
- Enfortir El Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
com a organització que coordina
les polítiques de cooperació dels
Ajuntaments Catalans
- Incrementar el coneixement
sobre els eixos de desigualtat
econòmica i social a nivell global
- Donar suport a projectes
d’emergència conseqüència de
desastres naturals, conflictes
bèl·lics i altres situacions que
requereixin ajuda urgent

UNITAT
RESPONSABLE

Convivència i
Civisme

Cooperació

Cooperació

Cooperació
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20.1.6. Objectiu estratègic 6: Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir un model urbà
sostenible
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

Promoure la
protecció del
nostre entorn
i afavorir un
model urbà
sostenible

ID

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

OE 6-01

Foment de
programes
d’educació
ambiental i de
protecció del medi
ambient

OE 6-02

- Sensibilitzar sobre la necessitat
de reciclar, tenir cura de l'entorn
Foment i protecció
natural i donar a conèixer el
del medi ambient i
patrimoni natural de la ciutat
promoció d’una
- Prevenir la contaminació
mobilitat sostenible
acústica, lumínica i atmosfèrica i
sensibilitzar sobre els seus riscos

- Sensibilitzar sobre la necessitat
de reciclar, tenir cura de l'entorn
natural i donar a conèixer el
patrimoni natural de la ciutat

UNITAT
RESPONSABLE

Medi Ambient

Medi Ambient
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20.1.7. Objectiu estratègic 7: Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural,
científica o econòmica vinculades amb L’Hospitalet de Llobregat fetes per persones i
agents socials
OBJECTIU
ESTRATÈGIC
PES

ID

LÍNIA DE
SUBVENCIÓ

OBJECTIU ESPECÍFICS

UNITAT
RESPONSABLE
Arxiu
Gabinet d’Alcaldia
RRHH

Promocionar,
reconèixer i
premiar
accions de
vàlua social,
cultural,
científica o
econòmica
vinculades
amb
L’Hospitalet
de Llobregat
fetes per
persones i
agents
socials

OE 7-01

Premis, beques i
reconeixements
de L’Hospitalet

- Reconèixer i fer difusió
d'aquelles persones i/o
institucions que han fet una
aportació a la ciutat des del
punt de vista econòmic,
cultural i/o social

Serveis Socials
Cultura
Empresa
Educació
Convivència i
Seguretat
Joventut

OE 7 -02

- Adaptar els edificis a la
Millora i
normativa vigent en matèria de
manteniment
seguretat, accessibilitat i
d’edificis
habitabilitat.
patrimonials
- Adaptar els usos dels edificis
privats d’ús
per a finalitats culturals.
ciutadà inclosos
- Atorgar ajuts generals per al
en el catàleg del
manteniment i millora dels
PEPPA
edificis

Cultura
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20.2. ANNEX II: Glossari de termes
Amb la finalitat d'aclarir els diversos conceptes que apareixen esmentats al llarg d'aquest Pla
relacionats tant amb la matèria de subvencions com amb la gestió i l'avaluació de programes i
polítiques públiques, es presenta a continuació un petit glossari de termes:
Subvenció:
S'entén per subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada per qualsevol Administració
pública (sigui quin sigui el seu rang territorial), o bé per un organisme o una altra entitat de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculat o dependent d'aquesta, a favor de persones
físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixi els requisits següents:
-

-

Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat o l'adopció d'un comportament singular, ja
desenvolupats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació. El beneficiari haurà
de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.
Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançat tingui per objecte el foment
d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Línia de subvenció:
Forma d'agrupació de diversos ajuts i/o subvencions que tenen en comú un objectiu o un propòsit
i que estan dirigits a un o diversos sectors i/o col·lectius específics.
Destinataris de la subvenció:
Beneficiaris directes dels ajuts i/o les subvencions, que poden ser persones físiques o jurídiques
(associacions o altres entitats) o agrupacions de persones físiques.
Règim de concessió:
Es refereix al tipus de procediment que regula l'atorgament de la subvenció.
Objectiu estratègic:
Descriu l'efecte i l'impacte que s'espera aconseguir amb l'acció institucional durant el període de
vigència del Pla Estratègic de Subvencions.
Objectiu específic:
Defineix els resultats immediats que es volen aconseguir amb la posada en marxa de les
diverses línies de subvenció, el compliment dels quals permetrà assolir, en un rang superior, els
objectius estratègics definits.
Objecte de la subvenció:
L’objecte de la subvenció consisteix en el foment de programes, projectes o activitats d’utilitat
pública, d’interès social o de promoció de les finalitats que s’especifiquen al Pla d’Actuació
Municipal i a les línies del Pla Estratègic de Subvenció.
Efectes:
Són els impactes produïts per una línia de subvenció de forma directa en el col·lectiu beneficiari
o bé indirectament en altres sectors o col·lectius afectats.
Termini de consecució:
Es refereix al temps de consecució dels objectius de cada línia de subvenció.
Concurrència competitiva:
Es tracta del procediment ordinari de concessió de subvencions i implica que el procés de
selecció de beneficiaris presentats a la convocatòria es portarà a terme mitjançant un ordre de
prelació, un procés de selecció i avaluació de candidatures amb els criteris que es detallin a la
convocatòria pública.
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Concurrència no competitiva:
La concurrència no competitiva és un procediment de concessió pel qual s'atorga una
determinada ajuda o subvenció o, en aquest cas, premi o reconeixement a un beneficiari concret,
sense fitxar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits
establerts per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, atès el nombre de
sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació
Subvenció directa:
Es tracta d'un procediment de concessió de subvencions a través del qual s'atorga de forma
immediata una determinada ajuda o subvenció a un beneficiari concret, sense dur a terme un
procés de selecció i avaluació de candidatures.
Aquest règim de concessió té caràcter excepcional i està limitat exclusivament als tipus de
subvencions següents:
Les previstes nominativament als pressupostos, en els termes recollits en els convenis i en la
normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Aquelles l'atorgament i/o la quantia de les quals estiguin determinats per una norma de rang legal
superior.
Altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Indicadors:
Sistema de mesura objectiva que s'utilitza per comprovar l'evolució i el grau de compliment dels
resultats. Han d'aportar resultats quantificables en valors numèrics i ser fiables i comparables en
el temps.
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