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Acta

A la Sala de la Junta de Govern Local (3a planta de l'edifici del Viver) en 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretària general acc.
Interventor
Tresorer acc.

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Fàtima Taleb Moussaoui
Francesc Duran i Vilalta
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Remedios Hijano Cruzado
Julián Álamo Guijarro
Jordi Crisol i González

ABSENTS
Regidor

Àlex Mañas Ballesté

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s'escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 20 de juny
de 2016.
Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució, de data 8 de juny de 2016, relativa a l'aprovació de la
pròrroga del contracte de serveis d'infraestructures necessaris per a l'organització dels
actes culturals, lùdics i socials.
Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l'assignació d'ajuts individuals de
menjador als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017.
Proposicions urgents
1. Acceptar la cessió de 20.61m qualificats de vial situats front al núm. 292 del carrer
Independència de Badalona.
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Lectura i aprovació, si s'escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 20 de juny
de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta que van tenir lloc el dia 20 de
juny de 2016, la qual va ser aprovada per unanimitat.

Àmbit de Badalona Democràtica
1. Donar compte de la resolució, de data 8 de juny de 2016, relativa a l'aprovació de la
pròrroga del contracte de serveis d'infraestructures necessaris per a l'organització
dels actes culturals, lùdics i socials.
Tipus de decisió: Donar compte de la Resolució de l’ Alcaldessa de data 8 de juny de 2016
relativa a l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis d’infraestructures necessaris
per a l’organització, per part de l’Ajuntament, dels actes culturals, lúdics i socials que es
realitzin al municipi de Badalona
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Junta de Govern Local
Núm. expedient: 53/OBR-10/14
Antecedents
L’alcaldessa de la corporació va dictar en data 8 de juny de 2016 una Resolució, per
avocació de facultats delegades en la Junta de Govern Local, la part dispositiva de la qual
és del següent tenor literal:
“ PRIMER.- AVOCAR per a l’ adopció d’ aquests acords les competències delegades en la
Junta de Govern Local segons Resolució de 23 de juny de 2015, atès que la pròrroga del
contracte de referència haurà de entrar en vigor el proper dia 9 de juny de 2016.
SEGON.- APROVAR LA PRÒRROGA pel termini d’ un any més, concretament pel període
comprès del 9 de juny de 2016 al 8 de juny de 2017 del contracte subscrit en data 9 de juny
de 2015, entre l’Ajuntament de Badalona i l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL amb NIF
B62647177 a resultes de la tramitació de l’ expedient indexat amb el número 53/OBR-10/14
relatiu als serveis d’infraestructures necessaris per a l’organització, per part de
l’Ajuntament, dels actes culturals, lúdics i socials que es realitzin al municipi de Badalona,
d’acord amb les mateixes condicions que resultaren adjudicades i amb els termes que s’
exposen en l’ informe tècnic de data 20 de maig de 2016 emès pel cap d’infraestructures
del Departament de Protocol i Relacions Institucionals.
Amb una despesa total que es preveu que es derivi de la formalització de la pròrroga
d’aquest contracte, la qual s’estima en 180.000,00 euros (IVA exclòs al tipus del 21%).
TERCER.- APROVAR la despesa municipal que es derivi de la pròrroga de l’esmentat
contracte subscrit amb l’Ajuntament durant l’exercici 2016 (del dia 9 de juny al dia 31 de
desembre de 2016) ) la qual s’estima en 52.462,00 euros (IVA inclòs al tipus del 21%)
d’acord amb les dades incloses en l’informe complementari de data 8 de juny de 2016 i que
s’haurà d’atendre amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost municipal de
l’exercici 2016 següents:
Partida

Servei / departament

Import pròrroga

001 1700 21000
001 3202 21000
001 3301 21000
001 3400 21000
001 4310 21000

Serveis Generals de Medi Ambient
Projecte Educatiu de Ciutat
Recursos Culturals
Serveis Generals d'Esport
Comerç

1.000,00 €
4.150,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
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001 9207 21000

Logística

3.000,00 €

001 9240 21000
001 9243 21000
312 231002 21000

Participació Ciutadana
Ciutadania i Convivència
Acció Social
TOTAL

21.000,00 €
1.000,00 €
1.112,00 €
52.462,00 €

SOTMETRE la despesa que es pugui derivar de la tramitació d’aquesta pròrroga imputable
a l’exercici 2017, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal corresponent a l’exercici indicat per atendre el seu pagament.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL, amb NIF
B62647177 i COMUNICAR-LA al cap d’Infraestructures del Departament de Protocol i
Relacions Institucionals i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- REQUERIR a l’empresa MEDIA MUSIC IMPORT SL perquè en el termini màxim
de 10 dies a comptar de la notificació d’aquesta resolució, formalitzi amb aquesta
corporació l’annex corresponent a la pròrroga de l’esmentat contracte.
SISÈ.- DONAR COMPTE de l’adopció d’aquests acords a la propera sessió ordinària que
dugui a terme la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada per l’alcaldessa mitjançant avocació de les
competències en matèria de contractació que té delegades a la Junta de Govern Local.
2 En haver estat adoptada aquesta resolució mitjançant avocació de competències, d’acord
amb el que disposa per a aquest supòsit la resolució de delegació de competències de data
23 de juny de 2015, acord tercer de la seva part dispositiva en casos d’urgència, se n’ha de
donar compte posteriorment a la Junta de Govern Local, tal com va establir la resolució
transcrita en els antecedents en el seu acord sisè.
3. D’acord amb el cartipàs municipal vigent el titular de l’òrgan competent per aprovar
aquesta contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, conforme les
previsions de la Resolució de 23 de juny de 2015, sens perjudici que l’ alcaldia pugui
assumir les atribucions delegades a la Junta de Govern Local quan en casos d’ urgència es
consideri adequat, donant-ne posteriorment compte a la Junta de Govern Local, com és
aquest cas atès que el contracte que ve gestionant el servei objecte de la present
contractació finalitzava la seva vigència en data 8 de juny d’enguany.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord quart de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tercer tinent
d’alcalde i regidor de l’àmbit Badalona Democràtica, que elevi proposta a la Junta de
Govern Local per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en els
antecedents d’aquest document.
En conseqüència, d’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 23 de juny de 2015,
entenent que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, ho proposo a l’alcaldessa per
tal que l’inclogui a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local i aquesta prengui nota de la
resolució a què es fa referència en els antecedents d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Vistos i acceptats els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta per donar
compte formulada, la Junta de Govern Local pren nota del seu contingut.
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Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Àmbit de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
2. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l'assignació d'ajuts individuals de
menjador als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017.
Antecedents
1. En data 27 de novembre de 2014, l’alcalde de l’Ajuntament i el president del Consell
Comarcal del Barcelonès van formalitzar la signatura del conveni de col·laboració per a
l’assignació d’ajuts individuals de menjador escolar a Badalona, per al curs escolar 20142015, amb vigència des del moment de la seva signatura i fins a la data en que comenci el
curs escolar 2015/2016.
2. L’esmentat conveni, a la seva clàusula setena de vigència, establia que per mutu acord
explícit de les entitat signatàries, es podia prorrogar la vigència d’aquest conveni, mitjançant
l’aprovació d’addendes per a posteriors cursos escolars.
3. EL dia 3 setembre de 2015 es va formalitzar la signatura de l’addenda per al curs escolar
2015-2016 al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Badalona 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.
4. El Consell Comarcal del Barcelonès ha fet una nova convocatòria d’ajuts individuals de
menjador pel curs 2016/2017 i ha proposat a l’Ajuntament la continuïtat de la col·laboració
interadministrativa a través d’un nou Conveni per l’esmentat curs escolar.
5. En 2 de juny de 2016 el cap del Departament d’Atenció Territorial Polivalent ha emès un
informe tècnic, pel qual conclou i proposa el següent:
“CONCLUSIONS:
D’acord amb els arguments exposats, proposo el següent:
1. Que es tramiti cap a l’òrgan corresponent de l’ajuntament l’aprovació i signatura del
“Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador pels
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017”, d’acord amb el redactat que
s’adjunta com annex.
2. En base a l’argumentació anterior, els ajuts individuals de menjador objecte d’aquest
Conveni la consideració d’ajuts d’atenció immediata per a persones en risc d’exclusió
social.
3. Que es tramiti l’aprovació de la despesa derivada de la signatura d’aquest conveni, per
un import total de 1.820.667,20 €, dels quals 713.784,30 € seran a càrrec del pressupost
municipal 2016, i 1.106.882,90 € a càrrec del pressupost municipal 2017, amb la condició
suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat, segons el detalla a continuació:
Exercici Aplicacions
Import
Observacions
pressupostàries
2016
312-3261/46500
713.784,30 €
Pagar al CCB
2017
312-3261/46500
1.106.882,90 € Pagar al CCB
TOTAL
1.820.667,20 €
4. Que es tramiti l’aprovació dels pagaments al Consell Comarcal del Barcelonès previstos
a aquest conveni, d’acord amb la previsió següent:
713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 2016, que es faran efectius a partir de la
seva
aprovació fins a finals d’any.
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1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 2017, amb la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient, que es faran efectius a partir de la seva aprovació fins a finals
d’any.”

6. La despesa derivada d’aquest contracte pel que fa a l’exercici 2016, és de 713.784,30
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del pressupost municipal vigent:
Aplicació pressupostària
2016 N 312 3261 46500

Id.Op
A

Núm.Op
12016000020108/1

Import
713.784,30€

7. Consta incorporat a l’expedient informe favorable de la fiscalització per part de
l’interventor municipal de data 15 de juny de 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificat per l’article primer de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, estableix que les competències pròpies dels Municipis,
les Províncies, les Illes i la resta d’entitats locals territorials només podran ser determinades
per llei i s’exerciran en règim d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a
la deguda coordinació en la seva programació i execució amb les altres Administracions
Públiques.
2. D’acord amb el que disposa l’article 26.1 apartat c) del mateix cos legal, els municipis
amb una població superior a 20.000 habitants hauran de prestar en tot cas el serveis
d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i de l’atenció immediata de
persones en situació o risc d’exclusió social. D’acord amb l’informe del cap del Departament
d’Atenció Territorial Polivalent, que considera les ajuts de menjador com d’atenció
immediata a persones en risc de exclusió social, l’objecte d’aquest conveni estaria inclòs
en les competències pròpies definides a l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
3. La disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, estableix en el seu apartat primer, que les
disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats Autònomes, sense
perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local assumides en els
seus Estatus d’Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricte
subjecció als principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de
les estructures administratives.
4. La llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
disposa en el seu article 84 que aquest estatut garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, establint en el seu apartat 2 m) entre aquestes competències la regulació i la
prestació dels servies d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència
primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
5. Segons disposa l’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns, i segons l’apartat 2 k) del mateix article, el municipi té
competències pròpies, entre d’altres, en la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials.
6. L’article 3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que els serveis
socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i
de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
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Són necessitats socials, als efectes del que estableix l’apartat 1 de l’article esmentat, les
que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor
qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el
benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la
subsistència i la qualitat de vida de cada persona.

7. L’article 30.1 i 2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic. disposa que les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat
d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com
l’alimentació, el vestit i l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als
pressupostos dels ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels
serveis socials d’atenció primària, segons la legislació aplicable. Poden ser beneficiaris de
les prestacions d’urgència social les persones individuals i les que formin part d’una unitat
familiar o d’una unitat de convivència, si són residents, viuen o es troben en un municipi de
Catalunya. Aquestes prestacions s’abonen preferentment, als subministradors dels serveis
o dels productes de primera necessitat.
8. L’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la LRBRL, expressa que l’administració local i
la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. En
el mateix sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en els seus article 4.1.d) i
4.3, disposa que serà necessari que en els desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària.
9. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
10 L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), exclou del seu àmbit
d’aplicació els convenis de col·laboració que formalitzi l’Administració General de l’Estat
amb les entitats locals, organismes autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin
la consideració de contractes subjectes a aquesta llei.
11. L’article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis han de contenir els
aspectes següents:
a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què
actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual actua cada part.
c) La referència expressa a l’aprovació pel Parlament o per les Corts Generals o a l’acord
del Govern de la Generalitat o del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que autoritza
el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.
d) L’objecte del conveni i les actuacions que s’acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l’objecte del conveni ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues han d’ésser expresses.
h) Les causes i les formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de vigència, i la
forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada.
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i) L’establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si escau, una
organització específica a aquests efectes.
j) L’establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions que s’acordi
desenvolupar, inclosa la possibilitat d’establir un òrgan específic per a complir aquestes
funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en cas d’incompliment dels compromisos establerts
pel conveni.

l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre
la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
12. L’article 111 del mateix cos legal citat en el punt anterior, estableix el procediment i
l’expedient que cal tramitar pels conveni, especificant que cada administració, organisme o
entitat pública que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el
procediment establert per la normativa que els sigui aplicable.
13. Segons disposa l’art. 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la funció
interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els
ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general dels
cabdals públics administratius, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables a cada cas i amb els possibles efectes dels articles 215, 217 i 218 del mateix cos
legal.
14. L’òrgan competent per l’aprovació del present conveni és la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el punt segon apartat 9 de la resolució de 23 de juny de 2015, pel qual
l’alcaldia delega a la Junta de Govern Local, les facultats d’aprovació de convenis
interadministratius de col·laboració o cooperació i d’acords o convenis amb persones
físiques o jurídiques privades o públiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a
l’Ajuntament una despesa superior a 75.000€.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle ni
legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, a proposta del 5è tinent d’alcalde
i regidor de l’Àmbit Badalona Justa i inclusiva, adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts individuals de
menjador als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017, que literalment diu
el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA 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.
Badalona,
D’una banda ................................. de l’Ajuntament de Badalona, en nom i representació
d’aquest Ajuntament, assistit pel Secretari, el senyor Isidre Martí i Sardà
I d’altra banda l’il·lm. senyor FRANCESC JOSEP BELVER VALLÈS, president del Consell
Comarcal del Barcelonès, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit pel Secretari, el
senyor Miquel Colom Canal
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I.
La situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que aquesta
està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la cobertura de
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necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de famílies que pateixen
aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una repercussió en el desenvolupament
dels infants i la cobertura de la seva alimentació.
II.
El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la Generalitat
de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre les que s’inclou
l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes
de les escoles sostingudes amb fons públics dels municipis de la comarca, que es financen
amb les assignacions que, a l’efecte i per a cada curs escolar determina, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que les transfereix a l’administració
comarcal.

III.
Corresponen a l’Ajuntament de Badalona les funcions que li atorga la legislació
vigent en aquest àmbit d’atenció a la infància i de garantia de les necessitats bàsiques i
socials de la població.
La Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, assigna als Ajuntaments la
competència d’avaluació de les situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
La Llei 12/2007 de Serveis Socials, defineix el sistema de serveis socials com el conjunt
d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques i
socials de la ciutadania, entenent com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència
i de la qualitat de vida de cada persona. L’esmentada Llei atorga als municipis la
competència per a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori i la de complir
les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
D’altra banda, la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats de la Infància i de la
Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat del treball preventiu i
l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar personal i social de la infància i de
la adolescència, anteposant com a prioritari l’interès general dels/les menors en tots els
àmbits de la vida, i no només en els àmbits de protecció i de la família.
IV.
El Consell Comarcal del Barcelonès, en l’exercici de les competències que li ha
delegat el Departament d’Ensenyament, ha aprovat la convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts individuals de menjador (les conegudes com a beques de menjador) per
al curs 2014-2015 per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques escolaritzats al segon
cicle de l’educació infantil, primària i secundària obligatòria, en centres finançats amb fons
públics dels municipis de la comarca, incloent els de la Ciutat de Badalona.
V.
Atès que, les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats
socials i econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats,
molts d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de l’Ajuntament de Badalona,
que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal al no poder
assumir les famílies el cost del menjador escolar.
VI.
L’Ajuntament de Badalona té la voluntat d’atendre a totes aquelles situacions
d’infants amb necessitat de quedar-se al menjador escolar, i així garantir un àpat diari. A
l’efecte preveu destinar per al curs 2016-2017, un pressupost de 1.820.667,20 euros, que
serviran per a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal i per atendre
situacions de necessitat social en els casos de peticionaris que no compleixin els requisits
fixats per rebre la beca o que no han resultat beneficiaris de la mateixa per limitacions de
les disponibilitats pressupostàries, fins a un màxim de 3.337 ajuts d’un màxim de 3,10
euros/dia/àpat.
Per tot l’ anteriorment exposat i als efectes de coordinar l’atorgament d’ajuts destinats al
finançament dels costos del menjador escolar del infants de Badalona, les parts tenen la
voluntat d’establir el present conveni de col·laboració i,
ACORDEN
PRIMER: OBJECTE
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L’objecte del present conveni de col·laboració és renovar els mecanismes de coordinació
entre el Consell Comarcal del Barcelonès i L’Ajuntament de Badalona en l’atorgament
d’ajuts per part de les administracions comarcal i municipal per cobrir els costos del servei
de menjador d’alumnes empadronats al municipi i escolaritzats en centres de Badalona, o
a d’altres ciutats limítrofes que formen part de la comarca, durant el curs 2016/2017.
Aquesta col·laboració interadministrativa, que es va iniciar el curs 2013/2014, i que s’ha
prorrogat per al curs 2015/2016, es va establir amb l’objectiu final de garantir la cobertura
de les necessitats alimentàries bàsiques dels nens i nenes del municipi.
Els destinataris d’aquests ajuts seran infants residents a Badalona amb necessitats
socioeconòmiques, escolaritzats al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria en centres finançats amb fons públics.

SEGON: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ
Les entitats signatàries manifesten la seva voluntat de vehicular l’atorgament de tots els
ajuts a que fa referència aquest conveni, mitjançant el mecanisme de sol·licitud d’ajut
individual de menjador per part de les famílies dels alumnes, d’acord amb els procediments
i requisits que s’han establert en les Bases que regeixen la convocatòria d’ajuts individuals
de menjador pel curs 2016/2017 aprovades pel Consell Comarcal del Barcelonès.
En funció del grau de cobertura econòmica que el Consell Comarcal atorgui a aquestes
sol·licituds, l’Ajuntament de Badalona quantificarà l’import dels ajuts que es finançaran amb
càrrec a les dotacions municipals. En cas que els alumnes rebin ajut de l’administració
comarcal que no cobreixi íntegrament el cost del servei de menjador, l’Ajuntament de
Badalona podrà complementar aquest ajut amb l’import de 3,10 euros, o amb els imports
que determini. En cas de sol·licitants que no puguin rebre l’ajut comarcal, l’Ajuntament de
Badalona podrà atorgar-los una quantitat per finançar el servei de menjador escolar.
Aquesta quantitat podrà ser revisada a la baixa en el cas d’incidències, falta de
documentació, etc. que els sol·licitants esmenin posteriorment i, en conseqüència, els doni
dret a l’ajut del Consell Comarcal.
TERCER: PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A
L’ATORGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS MUNICIPALS
El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà de les escoles de Badalona totes les sol·licituds
d’ajut individual de menjador que hagin estat formulades pels alumnes del municipi i, un cop
revisades i valorades, incorporarà al programa informàtic creat a l’efecte la següent
informació, a la qual hi tindrà accés l’Ajuntament de Badalona:
1. alumnes que no compleixen els requisits per rebre l’ajut comarcal;
2. alumnes que han d’esmenar o completar les seves sol·licituds;
3. alumnes que tenen assignat ajut garantit per part del Consell, assenyalant en cada cas el
grau de cobertura.
Juntament amb la informació referida a les beques comarcals, s’assignaran els ajuts a
finançar amb els recursos municipals, determinant per a cada sol·licitant l’import d’aquests
ajuts, d’acord amb els criteris establerts i comunicats prèviament per l’Ajuntament de
Badalona. Aquesta proposta podrà incloure ajuts complementaris als atorgats pel Consell
Comarcal per a alumnes que rebin finançament parcial del cost de menjador per part de
l’administració comarcal, i també ajuts per a alumnes que no rebin cap assignació per part
del Consell.
Aquesta informació estarà disponible abans de l’inici del curs escolar 2016/2017 i contindrà
les dades de les sol·licituds rebudes pel Consell Comarcal dins de termini. Posteriorment,
s’aniran ampliant i actualitzant amb la incorporació de les peticions rebudes fora de termini,
segons el que s’estableix a les Bases de la convocatòria.
Al llarg de tot el curs s’anirà operant de manera coordinada entre ambdues administracions
pel que fa a les possibles ampliacions o actualitzacions de la relació de sol·licitants, a les
baixes d’alumnes i a les modificacions de les condicions socials dels peticionaris que
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comuniqui l’Ajuntament i es regularitzarà periòdicament (o a final de curs) en funció de
l’efectiva assistència de l’alumne al menjador escolar.
Cadascuna de les entitats signatàries designarà la persona o persones que hagin d’actuar
com a interlocutor front l’altra administració en tot allò que derivi de l’execució d’aquest
conveni. Així mateix, cada entitat determinarà els procediments i protocols interns de
funcionament i coordinació entre els seus departaments i serveis als efectes del
desenvolupament de totes les tasques i funcions que corresponen a l’entitat en el marc del
conveni.
QUART: DOTACIONS DESTINADES ALS AJUTS PER COBRIR COSTOS DELS
MENJADORS ESCOLARS
Durant el curs 2016/2017, el Consell Comarcal del Barcelonès destinarà al finançament
dels ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de Badalona les dotacions
que corresponguin de les assignacions que a l’efecte rebi del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. En base als acords establerts amb l’administració
autonòmica, les Bases que regulen la convocatòria d’ajuts efectuada pel Consell Comarcal
del Barcelonès contemplen els supòsits en els que els alumnes tindran garantit el total o la
meitat del cost del servei de menjador, sense que pugui superar el preu màxim establert pel
Departament d’Ensenyament.
Per la seva banda, l’Ajuntament Badalona destinarà la quantitat d’1.820.667,20 euros per
atendre l’atorgament dels ajuts que es financen amb recursos municipals, dels quals
713.784,30 euros a càrrec del pressupost municipal 2016, i 1.106.882,90 euros a càrrec
del pressupost municipal 2017, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i
adequat, que es destinaran a cobrir la part del cost del menjador que correspon a les
famílies més enllà de l’ajut comarcal rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d’ajut
atenent a alumnes, les sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per falta d’acreditació
dels requisits exigits.
CINQUÈ: GESTIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS
MUNICIPALS
El Consell Comarcal del Barcelonès s’encarregarà de fer el pagament a les escoles del
municipi de Badalona, tant dels ajuts que es financen amb càrrec a les dotacions
assignades per la Generalitat al Consell, com dels que es financen amb recursos de
l’Ajuntament de Badalona. El Consell Comarcal s’encarregarà també de comunicar a les
escoles, per tal que aquestes ho traslladin a les famílies, la relació d’alumnes beneficiaris
de l’ajut individual de menjador atorgat pel Consell i de la corresponent quota de cobertura
del cost del menjador, dels possibles ajuts complementaris finançats per l’Ajuntament de
Badalona i dels alumnes que, malgrat no rebre ajut del Consell, siguin receptors de
subvenció municipal. La resta del cost del menjador haurà de ser aportat per les famílies,
tret que l’escola disposi d’altres fonts de finançament que pugui posar a disposició
d’aquestes.
El Consell farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que corresponguin als
seus alumnes, simultàniament i amb independència de l’origen del seu finançament,
d’acord amb els calendaris establerts en les Bases reguladores de l’atorgament dels ajuts
individuals de menjador pels alumnes del Barcelonès pel curs 2016/2017. Es preveuen tres
pagaments anuals, cadascun d’ells un cop finalitzat cada un dels trimestres del curs escolar
Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, pel que fa als ajuts
que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de Badalona transferirà al Consell
Comarcal del Barcelonès durant el curs 2016/2017 les següents quantitats en concepte de
bestreta:
- 713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 2016, que es faran efectius des de l’aprovació del
conveni fins a final d’any.
Abans del 31 de gener de 2017, el Consell Comarcal presentarà la justificació i liquidació
econòmica dels ajuts efectivament prestats durant el període de setembre a desembre de
2016, i retornarà les quantitats no executades, si és el cas, abans del 15 de febrer de 2017.
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- 1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 2017, amb la condició suspensiva d’existència
de crèdit adequat i suficient, que es faran efectius durant els mesos de gener, febrer, març,
abril, maig i juny de 2017, per import 184.480,40 euros cadascun dels mesos senyalats,
excepte el mes de juny que serà de 184.480,90 €.
Abans del 30 de juliol de 2017 el Consell Comarcal presentarà la justificació i liquidació
econòmica dels ajuts efectivament prestats durant el període de gener a juny de 2017, i
retornarà a l’Ajuntament les quantitats no executades, si és el cas, abans del 15 de
setembre de 2017.
SISÈ: COMISSIÓ DE SEGUIMENT
S’establiran les relacions de coordinació necessàries entre ambdues administracions, per al
seguiment i bon funcionament de les actuacions incloses al conveni.
Concretament, les parts acorden la constitució d’una Comissió de Seguiment del present
conveni, composta pels membres següents:
- Dos representants del Consell Comarcal del Barcelonès.

- Dos representants de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona.
Aquesta Comissió es reunirà a proposta de qualsevol de les parts, mantenint-se els
mecanismes de coordinació a nivell tècnic establerts des del curs 2013/2014
SETÈ: VIGÈNCIA.
Aquest Conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins a la data que
comenci el curs escolar 2017/2018
Les entitats signatàries, per mutu acord explícit, podran prorrogar la vigència d’aquest
conveni, mitjançant l’aprovació d’addendes, per a posteriors cursos escolars. En les
addendes corresponents s’incorporaran els ajustos escaients i es quantificarà la quantitat
que l’Ajuntament de Badalona hagi de destinar als ajuts complementaris als que fa
referència aquest Conveni.
VUITÈ: MODIFICACIÓ.
El present Conveni es podrà modificar en qualsevol moment per acord exprés per escrit
d’ambdues parts, introduint les modificacions que considerin escaients.
NOVÈ: RESOLUCIO DE CONFLICTES
Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del present
conveni, les parts prèviament les presentaran en la comissió de seguiment per la seva
resolució. I pel cas que no s’arribi a cap acord, es sotmetran als Tribunals o Jutjats de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
DESÈ: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT
Les dades de caràcter personal que tinguin tractament en relació a l’objecte d’aquest
conveni són propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i resten inscrites en el fitxer
denominat “Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya.
El Consell Comarcal del Barcelonès aportarà les dades i accessos oportuns a l’Ajuntament
de Badalona pel desenvolupament de les gestions encomanades en aquest conveni.
L’accés a les dades s’efectuarà mitjançant el programa informàtic habilitat a l’efecte.
L’Ajuntament de Badalona adoptarà els mecanismes adients per aplicar la normativa de
protecció de dades de caràcter personal en les trameses d’informació que efectuï al CCB
en el marc d’aquest conveni.
Tanmateix, ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals d’acord amb
l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades i el Reglament de
desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i de conformitat
amb la informació facilitada a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades en la declaració i
inscripció del fitxer denominat “Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de Protecció
de Dades de Catalunya per part del Consell Comarcal del Barcelonès.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document per
duplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.
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Segon.- Aprovar la despesa derivada de la signatura d’aquesta addenda pel que fa a
l’exercici 2016, per un import de 713.784,30 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
2016 N 312 3261 46500

Id.Op
A

Núm.Op
12016000020108/1

Import
713.784,30€

Tercer.- Aprovar el pagament al Consell Comarcal del Barcelonès previst en aquest
conveni, d’acord amb la previsió següent:
- 713.784,30 €, amb càrrec al pressupost 2016, que es faran efectius a partir de la seva
aprovació fins a final d’any.
- 1.106.882,90 €, amb càrrec al pressupost 2017, amb la condició suspensiva d’existència
de crèdit adequat i suficient, que es faran efectius a partir de la seva aprovació fins a finals
d’any.
Quart.- Facultar a la regidora de Serveis Socials, per tal de procedir a la realització de tots
els tràmits necessaris per a la formalització i desenvolupament d’aquesta addenda fins a la
seva liquidació.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Barcelonès, a la Intervenció i
a la Tresoreria municipals, per al seu coneixement i efectes.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Proposicions urgents
1. Acceptar la cessió de 20.61m qualificats de vial situats front al núm. 292 del carrer
1. En data 22 de juny de 2016, ha tingut entrada en aquest Ajuntament una instància
acompanyada de còpia d’escriptura notarial atorgada pel Sr. Joan Francesc Badosa Esteve
actuant en representació de la mercantil “Altamira Santander Real Estate, SA”, davant el
Notari de Barcelona Sr. Berta Garcia Prieto (número de protocol 3.007) per la qual es
procedeix a la cessió a favor de l’Ajuntament d’una superfície que se segrega de la finca
situada al carrer Independència, núm. 292 de Badalona, inscrita al Registre de la Propietat
núm. 3 de Badalona al foli 142, tom 3518, llibre 654, finca 8063 (abans 4-40399) propietat
de la societat “Altamira Santander Real Estate, SA”. L’esmentada porció de sòl està
qualificada de vial i té la següent descripció:
“Urbana. Porción de terreno en la ciudad de Badalona, con frente a la calle Independencia,
donde le corresponde los números doscientos noventa, doscientos noventa y dos; de
superficie veinte metros y sesenta y un decímetros cuadrados. Linda: al noroeste, con la
vialidad de la calle Independencia; al sureste, con la vialidad de la calle Independencia; al
noreste, con la parcela resto resultante de la segregación destinada a uso residencial y
otros calificada como zona de densificación urbana, subzona II, semi-intensiva, clave 13b; y
al suroeste, con la calle Independencia.”
2. L’esmentada segregació s’ha efectuat d’acord amb la llicència de parcel·lació atorgada
per resolució del Regidor de Badalona Habitable en data 25 de maig de 2016 i d’acord amb
el plànol d'alineacions i rasants, elaborat pel Departament de Plànol de la Ciutat, del qual
resulta que, de conformitat amb l'alineació determinada pel Pla General Metropolità,
aprovat definitivament per la CMB el 14 de juliol de 1976 (BOP 19/07/76), una part de la
finca està qualificada de vial. Si bé d’acord amb l’esmentat plànol la superfície objecte de
cessió hauria de ser de 22’87m², d’acord amb el plànol topogràfic elaborat la superfície
afectada de vial és de 20’61m².
Fonaments de dret
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1) Vistos els articles 44.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya i 40.3 a) del seu Reglament, els propietaris i propietàries de
sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística tenen l’obligació de cedir
gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia a l’edificació, únicament els terrenys
destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicacions o a llurs
ampliacions que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
2) L’article 124.1 del Reglament de la LUC estableix que la cessió de terrenys destinats a la
xarxa viària en els supòsits establerts a l’article 40.3 a) del Reglament, s’ha de fer lliure de
càrregues i gravàmens i s’ha d’efectuar mitjançant l’oferiment de la cessió realitzat en
escriptura pública atorgada per les persones propietàries.
3) D’acord amb l’article 22 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, constitueixen parcel·lació urbanística
totes les divisions o segregacions de terrenys quan tinguin per finalitat dur a terme o facilitar
els actes d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per
raó de les característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials
existents o de nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les
característiques de les obres descrites en l’operació de divisió.
Vistos els articles 25.1 i 26 de l’esmentat text legal, s’ha de sotmetre a fiscalització prèvia
municipal tota divisió o segregació de terrenys simultània o successiva, de la que resultin
dos o més lots, havent-se de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques.
Atès que per resolució del Regidor de Badalona Habitable de data 25 de maig de 2015 es
va atorgar la llicència de parcel·lació sol·licitada pel Sr. Juan Antonio Muñoz Gómez, en
representació de la mercantil “Altamira Santander Real Estate, SA”, en relació a la finca
situada al carrer Independència, núm. 292, qualificada parcialment de xarxa viària pel Pla
General Metropolità aprovat definitivament per la CMB el 14 de juliol de 1976 (BOP
19/07/76), amb el benentès que s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercers i que resta supeditada al compliment de les prescripcions que es contenen en el
projecte de parcel·lació presentat. La present llicència s’atorga a l’efecte que per part de la
propietat de cedeixi gratuïtament a l’Ajuntament de Badalona la parcel·la descrita com a
“Parcel·la 1” qualificada de vial, com a requisit previ a l’atorgament de la corresponent
llicència d’obres.
4) Amb la cessió efectuada, la finca situada al carrer Independència, número 292 pot
esdevenir edificable, sempre i quan s'acompleixin la resta de deures previstos a la
legislació vigent.
5) La validesa i eficàcia d'aquesta cessió unilateral, resta sotmesa a l'acceptació d'aquesta
cessió per l'Ajuntament, essent l' alcalde l'òrgan competent per a decretar-la, segons
l'article 31 del Decret 336/1.988, de 17 d'octubre. No obstant això, aquesta competència ha
estat delegada a la Junta de Govern Local en virtut de la delegació efectuada per l’Alcadia
mitjançant resolució de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que el Regidor de Badalona
Habitable, en exercici de les competències que li han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 23 de juny de
2015, proposi a la Junta de Govern Local, seguint l’informe de la Tècnica Superior en Dret
del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a
favor de l'Ajuntament de Badalona, d’una finca amb una superfície de vint metres seixantaun decímetres quadrats situats front al núm. 292 del carrer Independència, cessió
efectuada mitjançant escriptura pública atorgada pel Sr. Joan Francesc Badosa Esteve,
amb NIF 350 092 59Q, actuant en representació de la mercantil “Altamira Santander Real
Estate, SA”, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona, al carrer Gran Via de les
Corts Catalanes, núm. 129, 11è, amb CIF.A-28.100.915, davant del notari de Barcelona
Sra. Berta Garcia Prieto, atorgada en data tres de juliol de dos mil setze, amb número de
protocol 3.007.
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SEGON.- Aquesta acceptació comporta la tradició del terreny cedit al domini públic, així com el
compliment, per part de la finca del carrer Independència, núm. 292, del deure establert a l'art.
44.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, de cedir gratuïtament la part de vial públic de llur terreny, de conformitat amb el
Pla vigent a la zona, i com un dels requisits que s'han d'acreditar, entre d'altres, per tal
d'assolir el dret d'aprofitament urbanístic i el subsegüent d'edificar sobre el terreny de
referència, mitjançant l'atorgament, si procedeix, de la corresponent llicència.
TERCER.- Fer anotació d’aquesta cessió a l’inventari municipal de béns a l’efecte de la
seva actualització, d’acord amb l’article 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1.988, de 17 d’octubre.
Votació.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 9

Precs i preguntes
No se’n va produir cap.

Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i trenta minuts, de la qual com a
secretària general accidental, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

M. Dolors Sabater i Puig
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