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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 9 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
EL COVID-19, RELATIU A L'ATORGAMENT D'AJUTS ALIMENTARIS A FAVOR DE FAMÍLIES
AMB INFANTS EN EDAT ESCOLAR I D'INFANTS D'ESCOLES BRESSOL, QUE
ACTUALMENT REBEN BEQUES PER MENJADOR.

ATÈS que per acord del Ple Municipal de 20 de desembre de 2019 es va aprovar conveni amb
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió dels ajuts municipals complementaris dels
ajuts de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2019-2020, en els
termes aprovats pel Consell de l’AMB en sessió de 17 de desembre de 2019, destinats a cobrir
el servei de menjador d’alumnes escolaritzats al municipi durant el curs 2019/2020, amb
l’objectiu final de garantir la cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels nens i
nenes del municipi. La dotació que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat preveu destinar a
aquests ajuts durant l’actual curs escolar és de 1.600.000 euros.
ATES que la situació d’emergència generada per l’evolució del coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2), ha portat al Govern a decretar l’Estat d’ALARMA pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVI-19. Les mesures afecten especialment als desplaçaments de persones,
reunions i assistència als centres de treball.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 3518/2020, de 13 de març, rectificat per Decret de
l’Alcaldia núm. 3770/2020, de 20 de març, es va disposar el tancament de les escoles bressol
municipals des del 13 de març de 2020.
ATÈS que això ha suposat el confinament de persones i la obligatorietat del tancament dels
centres educatius i escoles bressols fins que duri l’estat d’alarma, dels quals no es preveu la
seva obertura abans de la segona quinzena de juny. Mesures que impossibiliten dur a terme la
gestió del conveni subscrit.
ATÈS que davant d’aquesta situació s’ha de garantir que 936 famílies amb infants en edat
escolar, en situació de risc o alt risc social i que reben un ajut municipal per garantir l'àpat dels
infants en situació de risc o alt risc social dins del menjador escolar, disposin de recurs
d’alimentació bàsica a les seves llars. Aquest ajuts són coberts en defecte del complement
beques amb l’AMB amb impossibilitat actual de gestió amb les escoles. El cost de cada ajut és
per un import de 4 € diaris per 20 dies laborables, compresos durant el període del 13 de març
fins el 12 d’abril de 2020.
ATÈS que les famílies amb infants que estan matriculats a escoles bressol, reben ajut
municipal per l'especial vulnerabilitat i risc social que presenten, es necessari poder garantir
l'alimentació d'aquests 197 infants aplicant el mateix criteri que s'estableix pels infants amb
menjador escolar a raó 4 € diaris per 20 dies laborables, compresos durant el període del 13 de
març fins el 12 d’abril de 2020.
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VIST el llistat adjunt de persones beneficiàries per cadascuna de les dues tipologies anteriors.
VISTOS, així mateix l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans i el jurídic emès per la cap d’Unitat del citat Servei el 30 de març de
2020
ATÈS que consta a l’expedient retenció de de crèdit RC. 200016536 imputada a l’aplicació
pressupostaria 06 2311 480 00 99 denominada “COVID-19 Ajudes alimentàries menjadors” del
pressupost general municipal de l’exercici 2020, destinada a fer front a les obligacions
derivades del present expedient.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel
qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en
casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de l’apartat
4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR la concessió d’ajuts alimentaris en favor de les 936 famílies amb infants
en edat escolar que reben, durant el curs 2019-2020, beques municipals de menjador,
gestionades en el marc del Conveni amb l’AMB, per tal de garantir la seva alimentació bàsica
afectada pel tancament del centres educatius a conseqüència del COVID-19, que figuren en el
llistat annex al present Decret. L’import d’aquest ajut serà de 80 €/alumne/a, quantitat que
resulta d’aplicar 4 €/dia per 20 dies laborables del període comprès entre el 13 de març i 12
d’abril de 2020.
SEGON.- APROVAR la concessió d’ajuts alimentaris en favor de 197 infants que estan
matriculats a escoles bressol i que reben, durant el curs 2019-2020, ajut de menjador, per tal
de garantir la seva alimentació bàsica afectada pel tancament dels centres educatius a
conseqüència del COVID-19, que figuren en el llistat annex al present Decret. L’import d’aquest
ajut serà de 80 €/alumne/a, quantitat que resulta d’aplicar 4 €/dia per 20 dies del període
comprès entre el 13 de març i 12 d’abril de 2020.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec al document comptable de retenció de crèdit RC
200016536 imputat a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 00 99 denominada “COVID-19
Ajudes alimentàries menjadors” del pressupost general municipal de l’exercici 2020 per un
import de 98.000€, a càrrec del qual s'expedirà una ordre de pagament a justificar en favor de
l’habilitat de despeses a justificar de l’Àrea de Benestar Social per import de 90.640€ destinada
a fer front a les obligacions derivades dels ajuts referits en les disposicions anteriors..
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la Tresoreria
Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als/a les portaveus
dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència
de La Farga, fent constar que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a
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continuació es troben suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les
disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 d’un
mes, comptat de l’endemà a 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 sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província 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.
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