
JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a l'adjudicació del menjador obligatori als alumnes de les escoles concertades per al curs
2017-2018.-

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador pel  curs 2017-2018,
aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març de 2017 i ratificat pel Ple del Consell
Comarcal de data 23 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar les sol·licituds presentades de
menjador obligatori als alumnes de les escoles concertades per al curs 2017-2018.

A partir  de  l'aprovació  de  data  21  de  novembre  de  2017 s'han  presentat  al  Consell  Comarcal  diverses
sol·licituds de menjador escolar amb caràcter obligatori a les escoles concertades per aquest curs 2017-2018
que compleixen els requisits de les bases.

Existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 35.3263.48000.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a la Delegació
de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la gestió del
servei  escolar  de  transport  i  menjador  en  les  quals  explicita  l'organització  del  transport  escolar  i  el
finançament per la prestació de serveis.

Atès l'informe favorable de la tècnica de cultura i educació, segons els qual proposa estimar les sol·licituds
presentades de menjador obligatori a les escoles concertades per al curs 2017-2018.

Fonaments de dret

- Títol II del Capítol 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  Consell

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

la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
- 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.

- Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.

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

ACORD

Primer.- Adjudicar els ajuts de menjador obligatori a les escoles concertades per al curs 2017-2018 que
compleixin els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.



Segon.- Autoritzar la despesa de 64.343,60 € per atendre les despeses esmentades amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 35.3263.48000, l'import de 25.083,10 € pel període de setembre a desembre de 2017 i l'import
de 39.260,50 € pel període de gener a juny de 2018, d'acord amb la relació següent:

CENTRE TOTAL CURS  SET-DES  GENER-JUNY

LA SALLE  64.343,60  25.083,10  39.260,50

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà efectiu una vegada
rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

-  L'aprovació  de  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne hagi fet ús
del servei de menjador del centre.

Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, quan finalitzi
el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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 l'adjudicació de l'ajut individual de desplaçament de transport obligatori i no obligatori
pel curs 2017-2018.

Fets

Atès que en data 21 de març de 2017 la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar
les bases que regulen la convocatòria per la concessió dels Ajuts de desplaçament i ajuts TIC per al curs
2017-2018 i es va ratificar pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.
La  Junta  de  Govern Local,  en sessió de  data  30 de gener  de  2018,  va  aprovar  l'adjudicació dels  ajuts
individuals de desplaçament obligatoris i no obligatoris per al curs 2017-2018.
A partir de l'aprovació de data 30 de gener de 2018 s'ha presentat al Consell Comarcal una sol·licitud d'ajut
individual de desplaçament obligatori que compleix els requisits de les bases.
Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a la Delegació
de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la gestió del
servei  escolar  de  transport  i  menjador  en  les  quals  explicita  l'organització  del  transport  escolar  i  el
finançament per la prestació de serveis.

Vist  l'informe favorable de la Cap d'Àrea dels Serveis de cultura i  ensenyament segons el qual proposa
estimar la sol·licitud presentada d’ajut individual de desplaçament per al curs 2017-2018.

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.  -   Adjudicar els ajuts individuals de desplaçament per al curs 2017-2018 que compleixin els requisits
de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.

Segon.  -   Autoritzar la despesa de 104,88 € corresponent al període de setembre a desembre de 2017 amb
càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 del pressupost de 2017 i l’import de 164,16 € pel període de gener a juny
de 2018 d'acord amb la relació següent:



Centre Pare / Mare / Tutor NIF C_C Ajut Total

ESC TERESA DE
PALLEJA

RHODELIZ RUIZ 41553375B ES4321000122380100952254 269,04

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres d'ensenyament corresponents.

Quart.- Establir que el pagament s'abonarà a la família, es fraccionarà per trimestres i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

-  L'aprovació  de  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà sempre i quan l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.

Amb aquesta finalitat els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les altes, les baixes
i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, el director del centre quan
finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

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 les sol·licituds de menjador obligatori de la convocatòria per a la concessió del menjador
gratuït i dels ajuts individuals de menjadors dels centres escolars públics i concertats de la comarca per al
curs 2017-2018.

Fets

D'acord amb les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de menjador pel  curs 2017-2018,
aprovades per acord de la Junta de Govern de Local de data 21 de març de 2017 i ratificat pel Ple del Consell
Comarcal de data 23 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar les sol·licituds presentades de
menjador obligatori per al curs 2016-2017.

A partir  de  l'aprovació  de  data  21  de  novembre  de  2017 s'han  presentat  al  Consell  Comarcal  diverses
sol·licituds  de menjador  escolar  amb caràcter  obligatori  per  aquest  curs  2017-2018 que compleixen  els
requisits de les bases.

Existeix crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 35.3263.22799 i 35.3263.48000

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/17922014 de 24 de juliol relatius a la Delegació
de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de l'Alt Empordà quant a la gestió del
servei  escolar  de  transport  i  menjador  en  les  quals  explicita  l'organització  del  transport  escolar  i  el
finançament per la prestació de serveis.

Atès l'informe favorable de la tècnica de cultura i educació, segons els qual proposa estimar les sol·licituds
presentades de menjador obligatori per al curs 2017-2018.

Fonaments de dret

- Títol II del Capítol 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  Consell

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

la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.
- 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.

- Bases de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador aprovades pel Ple del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà en data 23 de maig de 2017.

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

ACORD

Primer.- Estimar les sol·licituds presentades de menjador obligatori per al curs 2017-2018 que compleixin
els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.



Segon.- Autoritzar la despesa del menjador obligatori, per l'import de 135.064,50 € corresponent al període
de setembre a desembre amb càrrec de l'aplicació pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2017,
l'import  de  28.323,74  €  corresponent  al  període  de  setembre  a  desembre  amb  càrrec  de  l'aplicació
pressupostària 35.3263.22799 del pressupost de 2017, i una despesa per l'import de 211.405,30 € i 44.323,82
€ corresponent al període de gener a juny de 2018 amb càrrec al pressupost de 2018, d'acord amb la relació
següent: 

ENS GESTOR
ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA

SET-DES GENER-JUNY

AMPA ESC JOAN REGLA 26.992,50 10.522,50 16.470,00

AMPA ESC JOANA D'EMPURIES 38.869,20 15.152,40 23.716,80

AMPA ESC SANT PAU 3.000,15 1.169,55 1.830,60

AMPA ESC TRAMUNTANA 2.124,00 828,00 1.296,00

AMPA ESC LLAGUT 28.674,00 11.178,00 17.496,00

CEE MARE DE DEU DEL MONT 246.809,95 96.214,05 150.595,90

346.469,80 135.064,50 211.405,30

SERHS FOOD AREA, SL

ESC GARRIGAS 4.378,80 1.706,99 2.671,81

ESC TERESA DE PALLEJA 25.753,50 10.039,50 15.714,00

30.132,30 11.746,49 18.385,81

EUREST

ESC JOSEP RIBOT OLIVAS 21.340,90 8.319,33 13.021,57

ESC JOAQUIM GIFRE 21.183,36 8.257,92 12.925,44

42.524,26 16.577,25 25.947,01

TOTAL : 419.126,36 163.388,24 255.738,12

Tercer.- Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor del servei de menjador, i es farà efectiu una vegada
rebudes les certificacions del centre, quedant condicionat el mateix a:

-  L'aprovació  de  l'addenda  econòmica  corresponent  al  conveni  que  aquest  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà té establert amb el Departament d'Educació i en funció de la quantia establerta.
- La transferència per la Generalitat de la consignació econòmica corresponent.
L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan l'alumne hagi fet ús
del servei de menjador del centre.

Quart.- Establir que els ens gestors del servei de menjador hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així mateix, quan finalitzi
el mes certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell Comarcal.

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

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

La consellera delegada de l'Àrea d'Ensenyament,



Intervingut i conforme, Conforme
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 adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions Girona-2018.

Fets

Vist  que  el  Consorci  LOCALRET,  que  agrupa  municipis  de  tot  Catalunya  i  entitats  municipalistes,  té
atribuïdes com a funcions estatuàries, entre d’altres, la contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació
de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i
potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
Atès que aquest Consell comarcal de l’Alt Empordà té coneixement que el Consorci Localret preveu iniciar
un nou procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions següents

Veu i dades en ubicació fixa

Telecomunicacions mòbils de veu i dades

Vist l’interés del Consell comarcal de l’Alt Empordà d’adherir-se a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, i que té una despesa estimada de 14.000,00,-€ per aquesta contractació anualment.

Vist allò que l’article 228,3 de la Llei de contractes del sector públic disposa que les entitats locals, així com
els organismes i entitats dependents, podràn adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats
del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

Vistos els informes de la cap de l’àrea d’informàtica i noves tecnologies i del serveis jurídics.

Fonaments de dret

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LEBRL).
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
• públiques.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
• de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractació del sector públic.
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública.
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
• la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tot això, el President, proposa a la Junta de Govern,

Primer.  -   Aprovar  l’adhesió  del  Consell  comarcal  de  l’Alt  Empordà  al  procediment  de  contractació
centralitzada  de  serveis  de  telecomunicacions  que  durà  a  terme  el  Consorci  Localret,  tot  assumint  el
compromís de complir les obligacions que se’n derivin.

Segon.  -   Autoritzar  àmpliament  i  expressa  el  Consorci  LOCALRET perquè,  en  nom i  representació  del
Consell comarcal de l’Alt Empordà puguin obtenir de qualsevol
operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes d’informació
telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte
àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.



Tercer.  -   Establir  que  la  despesa  màxima anual  que  aquest  ENS Consell  comarcal  preveu destinar  a  la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import
de 14.000,00,-€, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 10.000,00,-€

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.000,00,-€

TOTAL 14.000,00.-€

Quart.  -   Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la
prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement
s’iniciarà a finals de l’any 2018 i tindrà una durada inicial de 2 anys) en el pressupost del Consell comarcal. 

La despesa queda subordinada a l’existència de crèdit  adequat i suficient en el pressupost dels  exercicis
respectius.

Cinquè.  -   Facultar àmpliament i expressa el president i el gerent en representació del  Consell comarcal de
l’Alt Empordà per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El president, En dono fe,
El Secretari,

Ferran Roquer i Padrosa Francisco Muñoz Cameo


