
JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació de les bases per a la concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts
per al TIC per al curs 2018-2019.

Fets

Capítol II del títol II de la Llei Orgànica de 3 d'octubre d'ordenació del sistema educatiu disposa que per tal
de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, els poders públics promouran les accions
de caràcter compensatori en relació amb les persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es
tindrà especial cura de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

El Decret 219/1989 d'1 d'agost va establir la delegació de determinades competències de la Generalitat en
matèria d'ensenyament a les comarques. L'article 8 d'aquest Decret estableix que l'assignació a cada comarca
dels recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat entre la Generalitat de
Catalunya i la corresponent comarca.

El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el servei escolar
de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

Cal definir i regular la tramitació per a l'atorgament dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts per al TIC
per al curs 2018-2019.

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament en data 17 d’abril de 2018, segons el
qual proposa l'aprovació de les bases que regulen la concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts
per al TIC per al curs 2018-2019.

Fonaments de dret

• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els Consells Comarcals

poden assumir la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.
• Article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni individualitzat entre la

Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
• En relació al conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell

Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la gestió del transport escolar i per
a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de
2016.

• Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport en els centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Articles 124 i 55 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels Ens locals.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea d’Ensenyament, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del
següent



ACORD

Primer.- Aprovar  inicialment  les  bases  annexes  que  regulen  la  concessió  dels  ajuts  individuals  de
desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2018-2019.

Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts per al TIC per al
curs  2018-2019,  condicionada  suspensivament  a  l'atorgament  dels  corresponents  fons  per  part  del
Departament d'Ensenyament.

Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant la publicació de l'edicte corresponent
al BOP de Girona pel termini de vint dies. En cas que no es presentin al·legacions durant l'esmentat termini
d'informació pública, les bases s'entendran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord, havent-se
de publicar el text íntegre de les mateixes.

Quart.- Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  21.859,50  €  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
35.3262.48000 de 8.521,50 € pel període de setembre a desembre del pressupost de 2018 i de 13.338,00 €
pel període de gener a juny corresponent al pressupost de 2019,  per a la concessió dels esmentats ajuts.

Cinquè.-  Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri.

Sisè.- Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
executar el present acord.

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i
als efectes adients.

Figueres, 9 de maig de 2018

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo



JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu a la contractació del  servei  d'atenció psicològica a infants i  adolescents en situació de
violència. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Fets

L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal va emetre informe memòria de data 16 de maig de 2018 en
què s’informava favorablement la contractació del servei d’atenció psicològica als infanta i adolescents que
han patit o estan patint maltractaments en l’àmbit familiar i escolar, en el marc dels Serveis d’Intervenció
Socioeducativa de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.

 La Junta de Govern, en sessió data 22 de maig de 2018,  va acordar  l’inici de l’expedient de contractació de
l’esmentat servei i va disposar, a la vista dels informes de l’àrea de d’informàtica i dels serveis jurídics, la no
exigibilitat de mitjans electrònics en el procediment de presentació d’ofertes.

S’han incorporat  a l’expedient  el  plec de clàusules administratives particulars i  el  plec de prescripcions
tècniques, els quals han estat informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació.

Existeix crèdit suficient a l’aplicació 40.2311.22799 del vigent pressupost del Consell Comarcal

Fonaments de dret

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
• Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat  per RD 1098/2001,

de 12 d’octubre.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar  l’expedient  de contractació del  servei  d’atenció psicològica a  infants  i  adolescents en
situació de violència.

Segon.  -   Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques
reguladors de la contractació de l’esmentat servei.

Tercer.  -   Convocar la licitació del servei d’atenció psicològica a infants i adolescents en situació de violència
per procediment obert i tramitació ordinària,  amb un pressupost base de licitació de 28.500,00€ anuals, que
més 5.985,00€ en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 34.485,00€ anuals,  i una durada de dos anys,
prorrogables anualment fins a dos anys més.

Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la present contractació per un import total de 68.970,00€. amb la
periodificació següent:

Període Import IVA exclòs Import total

01/06/2018 – 31/12/2018 16.625,00€ 20.116,25€

01/01/2019 – 31/12/2019 28.500,00€ 34.485,00€



01/01/2020 – 30/05/2020 11.875,00€ 14.368,75€

La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2018 s’efectuarà amb càrrec a la
partida  40.2311.22799 del pressupost. Per als exercicis següents la despesa resta condicionada a l’existència
de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents.

Cinquè.- Publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal per tal
que en el termini de quinze dies naturals a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació les
empreses interessades puguin presentar les seves propostes. 

Sisè.  -   Facultar indistintament el president i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions com calguin per  a
l’execució del present acord.

Setè.- Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar
els recursos següents:

- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la interposició del
recurs contenciós administratiu. La interposició del recurs especial en matèria de contractació requerirà
anunci  previ  mitjançant  escrit  presentat  davant  aquest  òrgan de contractació.  El  termini  per  presentar
aquest anunci previ, així com per interposar el recurs especial en matèria de contractació pública, serà de
15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil
de contractant. Un cop anunciat prèviament a l’òrgan de contractació la intenció d’interposar el recurs
especial,  la presentació de l’escrit  d’interposició del  recurs haurà de fer-se  en el  registre  del  Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, amb seu a Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra la
resolució  del  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  només  procedirà  la  interposició  del  recurs
contenciós  administratiu  en el  termini  de dos mesos,  a  comptar  des  de l’endemà de la  recepció de la
notificació de la resolució

- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Benestar,

Intervingut i conforme, En dono fe,
L'Interventor, El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo


