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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Joventut

Li notifiquem que el 20 de desembre de 2021
s’ha dictat la resolució número 13047, la qual es
transcriu a continuació:

Le notificamos que el 20 de diciembre de 2021 se
ha dictado la resolución número 13047, que se
transcribe a continuación:

RESOLUCIÓ RELATIVA A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ENTITATS QUE DESENVOLUPIN PROJECTES,
PROGRAMES I ACTIVITATS EN DIFERENTS ÀMBITS DE GESTIÓ PER A L’EXERCICI 2021
(BDNS num 557978)
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, en
exercici de les facultats que li atorguen els Decrets d’Alcaldia-Presidència núm.
RES/7880/2021, de 27 de juliol i núm. 54/2021, de 8 de gener, publicat al BOPB de 22 de
gener de 2021, en relació amb el procediment que es segueix per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a a entitats que desenvolupin projectes,
programes i activitats en diferents àmbits de gestió corresponents a l’exercici 2021 , dicta la
resolució següent:
Al Pla estratègic de subvencions 2020-2022, aprovat per la Junta de Govern Local el 4 de març
del 2020 i modificat per acord del mateix òrgan col·legiat de 10 de febrer i 6 d’agost de
2021, s’estableixen els objectius estratègics de la política subvencional d’aquest Ajuntament i
les línies de subvenció relacionades amb ells, que tenen com a objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública, d’interès social o de promoció de les finalitats recollides al vigent Pla
d’actuació Municipal.
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2021 es va acordar obrir la
convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a entitats que desenvolupin projectes, programes i activitats en diferents
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àmbits de gestió corresponents a l’exercici 2021 i es van aprovar inicialment les seves bases
particulars reguladores, les quals es van publicar al BOPB de 04 març de 2021.
Les citades bases particulars es van considerar aprovades definitivament amb efectes des del
6 d’abril de 2021, per no constar la recepció de cap al·legació dins del termini
d’exposició pública, segons certificat emès pel Vicesecretari-Secretari Tècnic de la Junta de
Govern Local el 21 d’abril de 2021, publicant-se al BOPB de 16 d’abril de 2021, el
corresponent edicte.
El Cap de la Unitat de Joventut va emetre informe valorant les sol·licituds presentades i el
compliment dels requisits establerts als apartats 3 i 6 de les bases particulars per part dels
sol·licitants i dels seus projectes, en base al qual la Comissió Qualificadora va formular el 22 de
juliol de 2021 proposta de concessió de subvencions
El 23 de juliol de 2021 es va dictar la proposta provisional de concessió formulada pel Cap de
Servei d’Esports i Joventut, on s’atorgava als interessats un termini de deu dies hàbils
per acceptar o renunciar, per acceptar i reformular la seva sol·licitud o per presentar
al·legacions front a la denegació o la no admissió de sol·licituds.
Consta a l’expedient l’informe tècnic emès el 16 de novembre de 2021 pel Cap de Servei
d’Esports i Joventut on fa la seva proposta definitiva de resolució del procediment de
concessió i l’informe jurídic emès el 10 de desembre de 2021 per l’assessor/a jurídic del Servei
d’Esports i Joventut de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
L’article 127.1.g) de la LBRL atorga a la Junta de Govern local les competències en matèria de
desenvolupament de la gestió econòmica. Per acord de 26 de juny de 2019, publicat al BOPB
el 5 de juliol de 2019, es delega a favor dels/de les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrees,
Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents/es de Districte, la competència per a
la concessió de subvencions d’import fins a 5.000 euros o la quantia que estableixin les base
d’execució del pressupost vigent. En aquest sentit, l’article 22é de les vigents Bases
d’execució del pressupost per a l’exercici 2021 estableix que l’òrgan competent per a la
concessió de subvencions fins a 5.000,00 euros, seran els Tinents d’Alcaldia i Regidors de
Govern.
Aquest Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats delegades per l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de
juny de 2019, modificat per acord de 6 d’agost de 2021, en relació amb el Decret d’AlcaldiaPresidència núm. 7880/2021, de 27 de juliol, pel qual es modifica la divisió de l’administració
municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet vigent,

RESOL:
PRIMER.- ATORGAR a les entitats relacionades a continuació la subvenció en els termes i
imports que s’hi especifiquen, les quals seran abonades anticipadament:

NÚM. EXP.

AJT/42414/2021

AJT/41952/2021

NIF
ENTITAT

PRESSUP
NOM
NOM
OST
PROJECT
ENTITAT
PROJECT
E
E

ARA
Associació
G64571268 de serveis i En forma’t
formació
socioeducativa
G59342170

Associació
cultura

4.000€

4.600€

PUNTU
TERMINI I
TERMINI
ACIÓ SUBVENCI
FORMA DE
D’EXECUCI
OBTIN
Ó
JUSTIFICACI
Ó
GUDA
Ó
15/02/2022

40

36

2.000€

01/01/21
31/12/21

1.800€

01/01/21
31/12/21

Compte
justificatiu
amb aportació
de justificants
de despeses
15/02/2022

tretze

Aula

de

Compte
justificatiu
amb aportació
d’informe
auditor

Català
Joves

15/02/2022
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Urban

AJT/42344/2021

G67422790

Asociación
cultural Skills
Urban Olympics
Skills

5.000€

36,8

2.300€

01/04/21
31/12/21

Compte
justificatiu
amb aportació
de justificants
de despeses

SEGON.- APROVAR la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació a favor de les
entitats següents i pels imports següents, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 02
3370 24890000 de l’exercici 2021 que s’indica a continuació:

1.- Aplicació pressupostària: 02 3370 24890000

NÚM. EXPEDIENT

NIF
ENTITAT

NOM
ENTITAT

IMPORT

D.O.
NÚM. DESCONCENTRACIÓ

ARA
Associació de
AJT/42414/2021 G64571268 serveis i
2.000,00€
formació
socioeducativa

210025115V

AJT/41952/2021 G59342170

Associació
1.800,00€
cultura tretze

210025155B

AJT/42344/2021 G67422790

Asociación
cultural
Urban Skills

210025157J

2.300,00€

TERCER.- ADVERTIR a les persones beneficiàries que:
1.
Han d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència.
2.
Respecte a la justificació, el termini per a la seva presentació, així com la modalitat són
els que s’indiquen al RESOL PRIMER
3.
En compliment de l’article 3.2. de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, han d’informar a l’Ajuntament sobre
les activitats directament relacionades amb la subvenció objecte d’aquest conveni. A tal efecte,
hauran de presentar juntament amb la documentació relativa a la justificada indicada a l’apartat
18 de les Bases Particulars i en els terminis i forma establerts en el mateix, una memòria de
totes les activitats realitzades en el marc del projecte subvencionat, incorporant fotografies de
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cadascuna d’elles que no incloguin imatges de persones que siguin susceptibles d’identificar,
així com una declaració responsable de què les dades contingudes en la mateixa són certes i
corresponen a actuacions directament relacionades amb el dit projecte.
En cas d'incompliment d’aquesta obligació serà d'aplicació el règim sancionador previst a la
Llei autonòmica 19/2014 i les sancions regulades pel seu article 84 pel que fa a les
persones beneficiàries d'ajuts, sense perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
QUART.- ADVERTIR a les persones beneficiàries següents:

NÚM. EXPEDIENT

NIF ENTITAT

NOM ENTITAT

AJT/42414/2021

G64571268

ARA Associació de serveis i
formació socio-educativa

AJT/41952/2021

G59342170

Associació cultura tretze

1.
Que, en compliment dels articles 5.4, 6 i 8.1.a), b) i c), en relació amb l’article 8.2, de la
Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i del Títol II de la Llei autonòmica 19/2014, al trobar-se dins dels supòsits dels articles
3.b) de la Llei estatal 19/2013 i 3.4 de la Llei autonòmica 19/2014, han de publicar de forma
clara i estructurada i en format reutilitzable per mitjà d’un apartat específic al seu web
corporatiu o en el seu portal de transparència el següent:
a. L'òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació, amb indicació de la
denominació exacta, el telèfon professional i les adreces postal i electrònica.
b. La relació dels contractes subscrits els darrers cinc anys amb les administracions
públiques que inclogui la determinació de l’objecte, procediment utilitzat per a la seva
celebració, identitat de l’adjudicatari, import de licitació i adjudicació, durada, modificacions,
pròrrogues, decisions de desistiment i renúncia, i si procedeix les instruccions aprovades en
matèria de contractació.
c. La relació dels convenis subscrits amb les administracions públiques en els darrers cinc
anys, que inclogui la data de subscripció, les parts signants, l'objecte, els drets i les
obligacions que generin i el període de vigència, així com les eventuals modificacions de
qualsevol d'aquestes dades i la data i forma en què les modificacions s'hagin produït.
d. La informació relativa al compliment i execució dels conveni que haurà d’incloure:
o
Extinció anticipada del conveni, per les causes i formes d’extinció diferents de
la expiració del termini de vigència que es preveuen, així com la forma de finalitzar
les actuacions e curs en cas d’extinció anticipada.
o
La identificació dels òrgans de gestió i seguiment creats en el conveni, si
procedeix, o atribució de responsabilitats per la seva gestió i seguiment, així com les
decisions i actuacions de seguiment i control de l’execució.
o
Mesures adoptades en cas d’incompliment dels compromisos establerts,
d’acord amb les previsions al respecte que es continguin al conveni.
o
Els òrgans i els resultats dels procediments a que es sotmeten les diferencies
que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sense perjudici
de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
o
La relació anual de convenis que ha perdut la vigència a l’exercici anterior, per
esgotament del termini, de l’objecte, denúncia o qualsevol altra circumstància.
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e. La relació de les subvencions i els ajuts públics rebuts de les administracions públiques
en els darrers cinc anys, que inclogui l'import, objectiu o finalitat, objecte i persones
beneficiàries de les subvencions i ajuts públics atorgats i la informació relativa al seu control
financer, justificació i retiment de comptes.
f. La informació relativa a les funcions que desenvolupen, la normativa que els hi sigui
d’aplicació i la seva estructura organitzativa. En aquest darrer cas, aquesta informació
inclourà un organigrama actualitzat que identifiqui als responsables dels diferents òrgans
així com els seus perfils i trajectòria professional.
2.
Que juntament
amb
la
documentació
establerta
al
RESOL QUART 1.d, hauran d’indicar el web corporatiu o el portal de transparència on consti publicada la
informació anteriorment relacionada.
3.
Que en cas d'incompliment de aquestes obligacions serà d'aplicació el règim
sancionador previst a la Llei autonòmica 19/2014 i les sancions regulades pel seu article 84 pel
que fa a les persones beneficiàries d'ajuts, sense perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

CINQUÈ.- ADVERTIR a les persones beneficiàries següents que, en compliment de l’article 57
de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència, han
de garantir que cap treballador o voluntari, les tasques dels quals suposen l’exercici de
professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors, hagi estat
condemnat/da, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que
inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers:
NÚM. EXPEDIENT

NIF ENTITAT

NOM ENTITAT

AJT/42414/2021

G64571268

ARA Associació de serveis i
formació socio-educativa

AJT/41952/2021

G59342170

Associació cultura tretze

AJT/42344/2021

G67422790

Asociación cultural Urban Skills

SISÈ.- DONAR PUBLICITAT dels atorgaments de subvenció d’acord amb el que
disposen l’apartat 10.4.g) de les Bases Particulars, els articles 18 i 20 de la Llei General de
Subvencions i l’article 4 del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
VUITÈ.- COMUNICAR la present resolució a la Intervenció General, a la Tresoreria Municipal, al
servei de Participació Ciutadana, al servei de Comptabilitat, a la Secció de Gestió Econòmica i
Administració Central i a l’Assessoria Jurídica.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.

