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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicat en el BOBP de
05/08/2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, adoptat en sessió de data 26 de juliol de 2016,
es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès (endavant CCB) per l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador, per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2016-2017. Conveni signat en data 14 de setembre de 2016 per un
import de 1.200.000,00€.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de febrer de 2017, es va
aprovar la minuta d’addenda del conveni, ampliant l’aportació econòmica municipal en
400.000,00 €, fixant l’aportació municipal total del conveni en 1.600.000,00€ i modificant el
redactat de l’acord 5è i 7è del conveni.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de novembre de 2017, es va
aprovar la minuta de la segona addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i el CCB per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018
per un import total de 1.600.000,00 €.
VIST que l’acord quart del conveni es determina la forma de justificació de l’aportació
municipal atorgada per conveni.
VISTA la relació d’alumnes amb ajuts complementaris al tancament del curs emesa pel CCB
en data 2 d’octubre de 2018 (Registre Sortida del CCB 4 d’octubre / 18 amb número
2018/928).
VISTA la certificació emesa per la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès en data
27 de setembre de 2018, amb la totalitat dels imports rebuts per part d’aquest Ajuntament.
VIST l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de la Regidoria de Govern de Benestar
Social.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social que dóna inici al
corresponent expedient.
ATÈS que no es necessari que consti a l’expedient l’acreditació de crèdit adequat i suficient.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de conformitat
amb l’art. 23.1.c de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la justificació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris
als ajuts individuals dels menjadors per als alumnes de les escoles de L’Hospitalet de
Llobregat , aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 28 de novembre de 2017, per un
import de 1.447.219,03 €.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Cap de
Servei de Benestar Social, a la cap de Secció de serveis socials, al Servei de Programació i
Pressupostos, al Cap de Secció de Gestió Econòmica i Administració i a la Intervenció
General.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Benestar Social

Jesús Husillos Gutiérrez

