JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Josep Peñuelas del Rio (La Jonquera)
Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Josep Peñuelas del Rio (La Jonquera) té signat aquest
conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola Josep
Peñuelas del Rio (La Jonquera).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Josep
Peñuelas del Rio (La Jonquera)

- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Josep Peñuelas del Rio (La Jonquera)
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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Josep Peñuelas del Rio (La Jonquera) ja
que es justifica la necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels
menjadors a la comarca de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol.
A la clàusula tercera s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Josep Peñuelas del Rio (La Jonquera) i a
l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
adients.

Figueres, a data de signatura electrònica
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe
El secretari

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Tramuntana (Pont de Molins)
Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Tramuntana (Pont de Molins) té signat aquest conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola
Tramuntana (Pont de Molins).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE
Tramuntana (Pont de Molins)

pel curs 2018-19 és l'escola

- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Tramuntana (Pont de Molins)

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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Tramuntana (Pont de Molins) ja que es
justifica la necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a
la comarca de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. A la
clàusula tercera s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Tramuntana (Pont de Molins) i a l'Àrea de
Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a data de signatura electrònica

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe
El secretari

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Les Mèlies (Vilafant)
La Presidència dóna lectura a la proposta següent, la qual és aprovada per unanimitat:
"Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Les Mèlies (Vilafant) té signat aquest conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola Les
Mèlies (Vilafant).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Les
Mèlies (Vilafant)

- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Les Mèlies (Vilafant)
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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Les Mèlies (Vilafant) ja que es justifica la
necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a la comarca
de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. A la clàusula tercera
s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Les Mèlies (Vilafant) i a l'Àrea de Serveis
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a data de signatura electrònica
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe
El secretari

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Amistat (Figueres)
La Presidència dóna lectura a la proposta següent, la qual és aprovada per unanimitat:
"Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Amistat (Figueres) té signat aquest conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola Amistat
(Figueres).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Amistat
(Figueres)

- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Amistat (Figueres)
Fonaments de dret
-

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Llei Orgànica del Règim Electoral General, de 19 de juny de 1985 (LOREG).
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
(LMMGL).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Amistat (Figueres) ja que es justifica la
necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a la comarca
de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. A la clàusula tercera
s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Amistat (Figueres) i a l'Àrea de Serveis
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a data de signatura electrònica

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe
El secretari

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Els Grecs (Roses)
Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Els Grecs (Roses) té signat aquest conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola Els
Grecs (Roses).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Els
Grecs (Roses)
- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Els Grecs (Roses)

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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Els Grecs (Roses) ja que es justifica la
necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a la comarca
de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. A la clàusula tercera
s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Els Grecs (Roses) i a l'Àrea de Serveis
Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.
Figueres, a data de signatura electrònica

La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli
Intervingut i conforme,
L'Interventor,
Ernest Ruiz i Garcia

En dono fe
El secretari
Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries) té signat aquest
conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola Joana
d'Empúries (Castelló d'Empúries).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Joana
d'Empúries (Castelló d'Empúries)
- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries)

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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries)
ja que es justifica la necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels
menjadors a la comarca de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol.
A la clàusula tercera s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Joana d'Empúries (Castelló d'Empúries) i a
l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
adients.

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a Modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de
col·laboració entre el CCAE i l'AMPA de l'escola Salvador Dalí (Figueres)
Fets
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegades, mitjançant conveni subscrit en data
18 de juliol de 2016 amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les
competències, entre d'altres, per a la gestió del menjador escolar en l'àmbit de la comarca,
d'acord amb el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador.
- Atès que el Ple en sessió de data 30 de juny de 2009 aprova el conveni de col·laboració
tipus entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les AMPES dels centres que gestionen
els menjadors de la comarca de l'Alt Empordà.
- Atès que l'AMPA de l'Escola Salvador Dalí (Figueres) té signat aquest conveni.
- Atès que en data 12 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament ens comunica
mitjançant administració electrònica que en l'Addenda del Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'introduirà una
partida especifica per la contractació de monitoratge per atendre l'alumnat NEE (necessitats
educatives especials) que faci ús del servei de menjador pel curs 2018-19 a l'Escola
Salvador Dalí (Figueres).
- Atès que en la clàusula tercera d'aquest conveni explicita que “ l'AMPA es farà càrrec de
la contractació del personal de cuina i neteja, així com dels monitors d'atenció directa per
atendre els comensals”. S'ha d'afegir en aquesta clàusula el següent paràgraf: “tanmateix
pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari per atendre
l'alumnat NEE. A Aquests efectes el Consell Comarcal transferirà al AMPA l'import
corresponent a justificar segons assistència del alumne al menjador escolar”
- L'escola que necessita monitoratge per alumne NEE pel curs 2018-19 és l'escola Salvador
Dalí (Figueres)
- Vist l'informe tècnic de la Cap dels Serveis de Cultura i Ensenyament, per el qual proposa
modificació pel curs 2018-19 de la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el
CCAE i l'AMPA de l'escola Salvador Dalí (Figueres)

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.
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.

ACORD
Primer.- Modificar la clàusula Tercera del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'AMPA de l'Escola Salvador Dalí (Figueres) ja que es
justifica la necessitat de modificar el conveni per portar a terme la gestió dels menjadors a
la comarca de l'Alt Empordà segons Resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol. A la
clàusula tercera s'afegirà el següent paràgraf:
''Tanmateix pel curs 2018-19 es farà càrrec de la contractació d'un monitor suplementari
de caràcter temporal per atendre l'alumnat NEE. A aquests efectes, el Consell Comarcal
transferirà a l'AMPA l'import corresponent a justificar segons assistència de l'alumne al
menjador escolar''.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d'una despesa de 560€ corresponent al desembre
de 2018 amb càrrec a l'aplicació 35.3263.48000 del pressupost de 2018 i 4.320 € del
període de gener a juny de 2019 amb càrrec a la partida pressupostària corresponent al
pressupost 2019, a l'AMPA abans esmentada.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i
gestions com calguin per executar el present acord.
Quart.- Donar-ne trasllat a l'AMPA de l'Escola Salvador Dalí (Figueres) i a l'Àrea de
Serveis Econòmics d'aquest Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes adients.

Figueres, a data de signatura electrònica
La consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament,
Sònia Martínez Juli

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe
El secretari

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Luis Muñoz Cameo

JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i la Universitat Nacional d’Educació a Distància, per a la formació pràctica
de l'alumna Ariadna Aros Jiménez en Centres de Treball.
Fets
1. La Universitat Nacional d’Educació a Distància ha expressat el seu interès per
formalitzar un conveni de pràctiques amb aquest Consell Comarcal per tal que els seus
alumnes, en concret l'alumna Ariadna Aros Jiménez de Grau d’Educació Social , s'apropin
a la realitat social, educativa, professional i laboral per dotar-los de les habilitats i recursos
per al futur exercici de la professió.
2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir
una presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada
experiència i capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.
3. Que a l'empara del Reial Decret 1497/1981 sobre Programes de Cooperació Educativa,
modificat pel Reial Decret 1845/1994, i amb la finalitat de concretar les seves obligacions i
actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de col·laboració.
4. La senyora Ariadna Aros Jiménez amb DNI 47941105C realitzarà el període de
pràctiques de dilluns a divendres de 8,30h a 15,30h, amb la previsió de començar 03/12/18.
5. En data 20 de novembre de 2018 la Directora Tècnica de Benestar Social va informar
favorablement a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i la Universitat Nacional d’Educació a Distància, per a la formació pràctica de
l'alumna Ariadna Aros Jiménez en Centres de Treball.
Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i Règim Local de Catalunya.
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració educativa amb la Universitat Nacional
d’Educació a Distància per tal que l'alumna Ariadna Aros Jiménez de Grau d’Educació
Social pugui dur a terme les pràctiques acadèmiques a l'Àrea de Benestar Social.
Segon.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Tercer.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix
l’article 110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Montserrat Mindan Cortada, i el gerent,
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin
per executar els presents acords.
Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple del Consell Comarcal en la propera
sessió que se celebri.
RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos ".

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Àlex Hernàndez Gonzàlez
Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
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
Adjudicació dels ajuts econòmics del transport adaptat dins la convocatòria de subvencions
destinades a la col·laboració en el finançament del servei de transport adaptat a la comarca
per a l'any 2018
Fets
1. En data 22 de maig de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment les Bases
que regeixen la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el
finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte
Figueres.
2. En data 15 de juny de 2018 es van publicar les bases que regeixen la convocatòria de
subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport
adaptat a la comarca de l'Alt Empordà, excepte Figueres.
3. En data 13 de juliol de 2018 es va aprovar la convocatòria de la subvencions destinades a
la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat a la comarca de l'Alt
Empordà.
4. En data 15 d’octubre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
5. El transport adaptat es defineix com el transport accessible i/o assistit que té per objecte
el trasllat als serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb discapacitat i
persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten
dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant.
El Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
col·laboren per tal de mantenir els serveis existents i per crear noves rutes de transport amb
l'objecte de garantir l'assistència de les persones amb mobilitat reduïda als centre d'atenció
especialitzada.
6. La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel decret 142/2010, d’11 d’octubre,
descriu la prestació de Servei de Transport Adaptat com un “servei complementari de
suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o
dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de
necessitat de suport de les possibles persones usuàries”. També indica que el servei de
transport és una prestació no garantida, així doncs únicament és exigible en cas que

existeixi crèdit pressupostari disponible i aplicant-hi els principis objectius de prelació i
concurrència.
7. La Directora Tècnica de Benestar en data 22 de novembre de 2018 va emetre informe
favorable a les adjudicacions de les subvencions tant individuals com col.lectives referents
a la convocatòria del transport adaptat per a la comarca de l’Alt Empordà per a l’any 2018.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•

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 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials.
Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases que han de regir el finançament dels serveis de transport adaptat individual i
col·lectiu a la comarca de l’alt Empordà, excepte Figueres, per a l’any 2018.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Excloure les sol·licituds de l’adjudicació d’ajuts destinats a col.laborar en el
finançament del transport adaptat individual de la comarca de l’Alt empordà, excepte
Figueres, tal i com es desprèn de l’informe emès per la directora tècnica de l’àrea de
Benestar Social. Aquestes sol·licituds són les següents:
Nom i cognoms

Motiu denegació

David Cortal Bataller

Assistència en transport individual al Centre Especial de treball,
essent ell mateix el conductor.

Josep Marmaneu Punsi Utilitza el mateix vehicle que el Sr. Jordi Marmaneu Punsi
Segon.- Disposar la despesa de 146.355,00€, amb càrrec a la partida 40.2315.48000 del
pressupost 2019 d’aquest Consell Comarcal, per atendre les subvencions d’acord amb
l’informe emès per la Directora Tècnica de Benestar i que es relacionen a la taula següent:
Subvencions Transport col·lectiu
Pel que fa al repartiment dels ajuts entre les entitats sol·licitants del transport col·lectiu,
s'ha establert una subvenció màxima del 65% de la quantitat resultant de la diferència entre
el cost del servei i el copagament de l’usuari i l’obtenció d’altres ajuts amb l'objecte de
contribuir a la sostenibilitat de les línies de transport.

En els casos que l'entitat sol·licitant no hagi determinat un copagament per part de l'usuari
s'estableix una subvenció del 33% del cost de la línia.
D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:
Entitat subvencionades

Cost total del Subvenció
Servei

Ajuntament d'Agullana

29.539,28€

5.191,00 €

Ajuntament Saus- Camallera

20.820,00€

3.159,00 €

Fundació Privada MIFAS (línia compartida
amb Figueres)

1.201,15€

382,00 €

Ajuntament de Llançà (Fundació Altem)

13.260,00€

4.420,00 €

Ajuntament de Llançà (Centre de dia Llançà)

17.712,00€

5.904,00 €

Fundació ALTEM – Ruta Roses

31.750,37€

12.391,00 €

Fundació ALTEM – Ruta Vilafant

25.243,11€

10.147,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Albera - Cantallops

36.735,60€

22.041,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Fluvià - Viladamat

37.375,00€

20.556,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Aiguamolls -St Pere

37.375,00€

20.556,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta Castelló

36.784,92€

16.359,00 €

Creu Roja Figueres – Ruta l'Escala

36.225,00€

16.558,00 €

FADIR

21.854,00€

3.756,00 €

TOTAL

141.420,00 €

Subvencions de transport individual
A la modalitat d'ajuts per a transport individual s'han presentat un total de 11 sol·licituds.
Una vegada avaluades les sol·licituds presentades, s'ha verificat la distància entre la
residència habitual i el centre de destí i s'ha establert l'ajut en funció del barem següent:
Cost anual

Ajut econòmic

A partir de 1.200€/
anuals

750'00€

De 400 a 1.199€

300'00€

Menys de 399,00€

150'00€

D'acord amb aquests criteris, la distribució de l'ajut per transport individual és la següent:
Nom i cognoms

Origen

Destinació

Cost anual

Dies Ajut atorgat
servei
per
setmana

Cristian
Díaz

Condal L’Escala

STO El
Tamariu
Castelló
d’Empúries

1.470 €

5

750 €

Verónica
Mancera

Martín Cantallops

CD Pere
Llonch –
Vilafant

1.415 €

4

750 €

CD Pere
Llonch Vilafant

1.320 €

5

750 €

CD Pere
Llonch Vilafant

1.452 €

5

750 €

264 €

5

150 €

Jordi
Punsi

Marmaneu Pont de
Molins

Sebastia Quintana
Fabregas
Jaime
Martin

Sant Mori

Jiménez Avinyonet de CD Pere
Puigventòs Llonch Vilafant

Encarnación Mora Avuinyonet
Gutierrez
de
Puigventòs

CD Pere
Llonch Vilafant

150 €

3

150 €

Joan Pons Morote

ALTEM – El
Far
d’Empordà

542 €

5/6

300 €

Teixidor Avuinyonet ALTEM – El
de
Far
Puigventòs d’Empordà

476 €

5

300 €

1.433 €

5/6

750 €

Marc
Turias
Ivan
Fernández
TOTAL

Vilafant

Cruz Sant Miquel
de Fluvià

ALTEM – El
Far
d’Empordà

4.650,00 €

Tercer.- Requerir als beneficiaris, amunt relacionats, perquè aportin abans del 15 de gener
de 2019 els documents justificatius de la despesa subvencionada, usant els models

formalitzats, tal com s’estableix a la clàusula desena de les Bases marc per a la
convocatòria pública d’aquestes subvencions.
Quart.- Facultar indistintament la presidenta Sra. Montserrat Mindan Cortada, i el gerent
Sr. Josep M. Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per
executar el present acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a l’Àrea d’Intervenció de Fons del
Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes legals adients.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos .
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Intervingut i conforme,
L'Interventor,

En dono fe,
El Secretari,

Ernest Ruiz i Garcia

Francisco Muñoz Cameo

