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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI, PER
APROVAR LA MINUTA DE LA TERCERA
ADDENDA 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 DE MENJADOR PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL
MUNICIPI PEL CURS 2018-2019.
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, aquest darrer publicat en el BOPB
de 5 d’agost de 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el
Consell Comarcal del Barcelonès 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 que es va signar en data 14 de setembre de 2016.
ATÈS que per 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 per l’exercici 2017en
1.600.000,00€ i modificant el redactat de l’acord 5è i 7è del conveni. Addenda que es va
signar en data 8 de març de 2017.
ATÈS que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 24 d’octubre de 2017, es va
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 per al
curs 2016-2017, aprovat pel Ple Municipal en sessió de 26 de juliol de 2016 i ampliat pel Ple
Municipal en sessió de data 28 de febrer de 2017, per un import de 1.404.997,58€.
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 Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2017-2018. Addenda que es va signar en la mateixa data.
ATÈS que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 27 de novembre de 2018, es va
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 per al
curs 2017-2018, per un import de 1.447.219,03€.
ATÈS que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat de pròrroga mitjançant addenda al
conveni.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social, que dóna inici al
corresponent expedienten data 26 de setembre de 2018.
…/continua
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VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei de la
Regidoria de Govern de Benestar Social en data 26 de setembre de 2018.
VIST que consta a l’expedient la minuta de la tercera addenda per la qual les parts acorden
prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el
Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2018-2019,
fixant l’aportació municipal per aquest període en 1.600.000,00€:
 600.000,00€ per l’exercici 2018.
 1.000.000,00€ per l’exercici 2019.
VIST que consta a l’expedient documentació RC 180048503 de data d’intervenció 03
d’octubre de 2018 a càrrec de l’aplicació pressupostària 04.2311.480.00.01 del pressupost
de l’exercici 2018.
VIST que consta a l’expedient RC d’índex 06047 futura per a l’exercici 2019 amb número de
desconcentració 180040582D.
VIST l’informe jurídic favorable per a la seva aprovació emès per l’Assessoria Jurídica en
data 12 de desembre de 2018.
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 minuta de la tercera addenda del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a
l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2018-2019, que es transcriu a continuació:
MANIFESTEN
I.

Que mitjançant acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol de 2016, es va aprovar la
minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del
Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2016/2017. Posteriorment, va ser aprovat per la Junta de Govern Local del
Consell Comarcal del Barcelonès en sessió de 27 de juliol de 2016. El conveni es va signar en data 14 de
setembre de 2016.

II.

Que mitjançant acords de la Junta de Govern Local Comarcal, adoptat en sessió de 22 de febrer de 2017, i
del Ple Municipal, adoptat en sessió de data 28 de febrer de 2017, es va aprovar la primera addenda al
conveni de col·laboració esmentat amb l’objecte d’ampliar l’aportació econòmica municipal en la quantitat de
400.000,00€, quedant fixada l’aportació total municipal pel curs 2016/2017 en 1.600.000,00€, així com

…/continua
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modificar el redactat dels acords 5è i 7è del conveni, fixant el nou redactat del clausurat. L’addenda es va
signar en data 8 de març de 2017.
III.

Que mitjançant acords de la Junta de Govern Local Comarcal, adoptat en sessió de 19 de juliol de 2017, i
del Ple Municipal, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2017, es va aprovar la segona addenda al
conveni de col·laboració esmentat amb l’objecte de perllongar la vigència del mateix pel curs escolar
2017/2018 i fixar l’import de l’aportació econòmica municipal. L’addenda es va signar en data 28 de
desembre de 2017.

IV.

Que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat que les parts, per mutu acord explícit i mitjançant l’aprovació
de les corresponents addendes, puguin prorrogar la vigència del conveni per a posteriors cursos escolars,
incorporant els ajustos escaients i quantificant les dotacions de finançament, mitjançant addenda.

V.

Que davant la voluntat d’ambdues parts de prorrogar l’esmentat conveni pel curs 2018/2019, convenen

ACORDAR
PRIMER.- PRORROGAR el conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del
Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs escolar 2018/2019.
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total pel curs 2018/2019 en la quantitat de 1.600.000€, mantenint la
quantificació de l’any anterior.
Les previsions de l’acord 4rt del conveni quedaran establertes pel proper curs escolar, en el sentit següent:
“ L’aportació d’1.600.000,00€ es desglossada de la forma següent:



600.000,00€ per a l’exercici 2018.
1.000.000,00€ per a l’exercici 2019.

Les aportacions relatives a l’exercici 2019 restaran subordinades al crèdit de l’exercici, autoritzat en els
pressupostos municipals.”

TERCER.- Fixar la distribució de les quantitats a aportar durant el curs escolar 2018/2019, establertes en l’acord
5è del conveni, en el sentit següent:
“ Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre puntualment els abonaments
a les escoles del municipi dels ajuts complementaris que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de
L’Hospitalet transferirà al Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs 2018/2019 les següents quantitats:




…/continua

600.000 euros durant el mes de desembre de 2018 que es destinaran a atendre el pagament
dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre del curs.
500.000 euros al febrer de 2019 que es destinaran a atendre el pagament dels ajuts
complementaris corresponents al segon trimestre del curs.
La quantitat restant, fins el màxim de 500.000€, al juny de 2019 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre de curs.”
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QUART.- Fixar la justificació de les quantitats aportades pel curs 2018/2019, establerta a l’acord 7è del conveni,
en el sentit següent:
“ El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l’aplicació de la dotació rebuda davant l’àrea gestora i/o
àrea territorial corresponent, mitjançant:




Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que es faci constar un llistat
nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts concedits.
La justificació de l’últim trimestre de curs, amb indicació del número total d’ajuts i l’ import final adjudicat,
es comunicarà dins el mes següent a la recepció del pagament de la darrera aportació. En el sentit
següent, sempre que s’hagin complert les dates de materialització de les transferències al Consell
anteriorment esmentades:


Un cop aprovada la liquidació de la despesa del curs anterior, es transferirà la quantitat de
600.000€ al mes de desembre de 2018, despesa que s’haurà de justificar abans del 31 de gener
de l’exercici 2019.



La quantitat de 500.000€ transferits al mes de febrer de 2019, s’haurà de justificar abans de la
primera quinzena de maig de l’exercici 2019.



La quantitat restant, fins el màxim de 500.000€, serà transferida abans de finalitzar el mes de juny
de 2019, una vegada el CCB hagi notificat l’adjudicació i el reajustament de la despesa de l’últim
trimestre. El Consell Comarcal abonarà a les escoles els imports que corresponguin durant el mes
de juliol de 2019, un cop rebuda l’aportació econòmica municipal.

Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb el total dels pagaments
efectius de les aportacions econòmiques municipals realitzades, abans de finalitzar el mes de juliol de
2019.

L’Ajuntament de L’Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació del llistat nominatiu dels
beneficiaris i dels imports dels ajuts concedits per part del Consell Comarcal del Barcelonès.”
CINQUÈ.- Fixar una vigència màxima del conveni per termini de quatre anys, fins el curs escolar 2019/2020, en
aplicació de l’art. 49.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SISÈ.- S’entenen per modificats pel curs 2018/2019 els acords 4rt, 5è i 7è del conveni que determinen les
aportacions econòmiques, en els termes que es recullen en aquesta addenda. I es mantenen en els seus propis
termes la resta de condicions convenials amb les adaptacions temporals que pertoquin.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en
l’encapçalament.”

SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2018 per un import de 600.000,00€ segons
RC núm. 180048503 expedida per la Intervenció General en data 03/10/2018, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 04.2311.480.00.01.
TERCER.- La despesa derivada de l’adjudicació i formalització del present conveni, queda
sotmesa en l’aplicació e l’art. 174 del TRLHL a l’existència de crèdit adequat i suficient per
l’exercici 2019 per un import de 1.000.000,00€.
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QUART.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l’apartat 3r de l’art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament a l’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ,
Alcaldessa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, i al senyor JESÚS HUSILLOS
GUTIÉRREZ, Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, per a la signatura de tots els
documents que se’n derivin.
SISÈ – DONAR TRASLLAT electrònicament A la Sindicatura de comptes de Catalunya en
compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic pel qual s’estableix l’obligació de remetre els convenis amb compromisos econòmics
superiors a 600.000,00€ al Tribunal de Comptes u òrgan extern de fiscalització de la
Comunitat Autònoma, en aquest cas a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès.
VUITÈ .- DONAR TRASLLAT al Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, al Director
de Serveis de Benestar i Drets Socials, a la Cap de Servei de la Regidoria de Benestar
Social, a la Cap de Secció de serveis socials, al Servei de Programació i Pressupostos, a la
Secció Administrativa i de Suport a la Gestió 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

