
2.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida selectiva de la fracció
orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  que  subscriuen  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Bàscara.- Aprovació.-

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de paper, vidre i
envasos lleugers a seixanta-cinc municipis de la comarca a partir de la delegació de competències
signada a través d'un conveni de delegació del servei de  recollida selectiva signat l'any 2009 el
qual a la seva clàusula vuitena inclou el Pla d’implantació de recollida i tractament de fracció
orgànica dels residus municipals.

Amb la posada en marxa de la planta de compostatge comarcal,  i seguint les dades d'implantació
de FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.

D'aquests 23 municipis, 11 han manifestat la voluntat de delegar les competències municipals al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui licitar, controlar i fer el seguiment del servei
de recollida de FORM, amb els quals s'ha fet l'estudi econòmic i tècnic del servei per a cadascun
d'ells.

El  Consell  Comarcal  és  l’ens  beneficiari  d’una  subvenció  de  MAGRAMA  (convocatòria
TES/1329/2015  de 22 de juny per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals) de 284.512 € i d’una subvenció de l’ARC de 50.000 € per tal de
facilitar  la  implantació  del  servei  i  la  campanya  d’implantació  als  municipis  que  deleguin
l’esmentat servei.

En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
que determina les característiques generals del servei,  al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de
la comarca als quals s'ha ofert el servei.

Atès que  l’Ajuntament de Bàscara ha aprovat l'adhesió al nou conveni de delegació per a la
prestació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM).

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
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Administracions públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• 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 (TRLMRLC).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a subscriure entre el Consell  Comarcal  de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Bàscara.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Bàscara i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres,  21 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo
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3.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al conveni per a la delegació del servei de recollida selectiva de la fracció
orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  que  subscriuen  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Llers.- Aprovació.-

Fets

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de paper, vidre i
envasos lleugers a seixanta-cinc municipis de la comarca a partir de la delegació de competències
signada a través d'un conveni de delegació del servei de  recollida selectiva signat l'any 2009 el
qual a la seva clàusula vuitena inclou el Pla d’implantació de recollida i tractament de fracció
orgànica dels residus municipals.

Amb la posada en marxa de la planta de compostatge comarcal,  i seguint les dades d'implantació
de FORM incloses al pla de desplegament i als plans de gestió de residus municipals, l'àrea de medi
ambient ha ofert a 23 municipis una proposta de servei de recollida de la fracció orgànica basat en
el model comarcal de gestió de residus i amb criteris d'eficiència ambiental i econòmica.

D'aquests 23 municipis, 11 han manifestat la voluntat de delegar les competències municipals al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà per tal que pugui licitar, controlar i fer el seguiment del servei
de recollida de FORM, amb els quals s'ha fet l'estudi econòmic i tècnic del servei per a cadascun
d'ells.

El  Consell  Comarcal  és  l’ens  beneficiari  d’una  subvenció  de  MAGRAMA  (convocatòria
TES/1329/2015  de 22 de juny per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals) de 284.512 € i d’una subvenció de l’ARC de 50.000 € per tal de
facilitar  la  implantació  del  servei  i  la  campanya  d’implantació  als  municipis  que  deleguin
l’esmentat servei.

En data 26 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
delegació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
que determina les característiques generals del servei,  al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de
la comarca als quals s'ha ofert el servei.

Atès  que l’Ajuntament  de Llers ha  aprovat  l'adhesió al  nou conveni  de  delegació per  a  la
prestació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals(FORM).

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• 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 (TRLMRLC).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) a subscriure entre el Consell  Comarcal  de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de LLers.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Llers i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 21 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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4.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  al  conveni  per  a  la  delegació del  servei  de  recollida  d'animals  domèstics
abandonats i la gestió i control de colònies de gats  que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l'Ajuntament de Darnius.- Aprovació.-

Fets

El decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels animals, diu que correspon als ajuntaments o a les entitats locals supramunicipals, en el cas
que els municipis els hagi cedit  les competències sota el principi de millora d'eficiència del
servei, les funcions següents:

 Exercir la inspecció i vigilància dels animals de companyia.
 Establir  un  cens  municipal  d'animals  de  companyia  compatible  amb  el  sistema

informàtic  de gestió única del  registre  general  d'animals  de companyia  a Catalunya
( ANICOM).

 Vigilar  i  inspeccionar els nuclis  zoològics amb animals de companyia,  especialment
establiments  de venda,  guarda,  recollida i  cria,  i  si  s'escau comissar  els  animals  de
companyia.

 Confiscar  els  animals  de  companyia  si  hi  ha  indicis  de  maltractament,  presenten
símptomes d'agressions físiques, desnutrició, atenció veterinària deficient o si romanen
en instal·lacions indegudes.

 Recollir  i  controlar  els  animals  de  companyia  abandonats,  perduts  o  ensalvatgits  i
controlar els animals salvatges urbans.

 Han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequats i amb
prou capacitat pel municipi,  o convenir la realització d'aquest servei  amb ens locals
supramunicipals.

 S'han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits,
o si s'escau sacrificats segons el que estableix l'article 11.2 del decret legislatiu.

 Per a la prestació d'aquest servei de recollida d'animals abandonats poden concertar-ne
l'execució amb entitats  externes,  preferentment  associacions de protecció de defensa
d'animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la
recollida de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un conveni
de col·laboració amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres i hi estan adherits,
mitjançant conveni, la majoria dels ajuntaments de la comarca.

Arrel  del  Pla  de  millora  del  servei  de  protecció  dels  animals  aprovat  pel  Ple  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà el 26 d'abril de 2011 s'han introduït una sèrie d'accions de millora
en el  servei  entre  les  quals  s'inclou una redefinició dels  protocols  de funcionament  que no
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s’incloïen en el conveni de col·laboració amb  l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de
Figueres.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar en data 24 de març de 2015 l'expedient per a
la contractació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i el servei de gestió i
control de colònies de gats del Consell Comarcal i va convocar licitació per a l'adjudicació del
contracte. El contracte es va adjudicar en data 11 d'octubre de 2016 a l’Associació Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres.

En data 25 d'octubre de 2016, en sessió de Junta de Govern, el Consell Comarcal va aprovar la
denúncia  dels  anteriors  convenis  que  havien  subscrit  56  ajuntaments  de  la  comarca,   amb
l'objecte de tramitar el nou conveni amb les noves prestacions. 

El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni marc per a la
prestació del nou servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de
colònies de gats al qual s'hi poden adherir els ajuntaments de la comarca interessats.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Darnius ha  aprovat  el  conveni  per  a  la  delegació  del  servei  de
recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions públiques.

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• 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 (TRLMRLC).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la a la delegació  del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
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acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Darnius i a l'àrea d'Intervenció del CCAE per al seu
coneixement i als efectes adients.

Cinquè.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 14 de març de 21017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luis Muñoz Cameo
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5.- JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu al  conveni  de col·laboració entre el Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà i
l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes per a la prestació del servei de Comptabilitat Energètica
municipal.- Aprovació.-

Fets

Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a ens supramunicipal de Catalunya li correspon
realitzar activitats i prestar serveis públics d'interès supramunicipal.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el passat 11 de desembre de
2012 la creació de l'Agència Comarcal de l'Energia de l'Alt Empordà (ACE) amb l’objectiu de
planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica municipal. 

L’ACE mitjançant la redacció de 19 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i un PAES
supramunicipal ha constatat que una de les principals necessitats dels municipis és la posada en
marxa d’un servei per a la gestió i el control de la facturació energètica. 

Mitjançant  conveni  marc,  signat  el  29 de juliol  de 2014,  els  ajuntaments  interessats es van
adherir al servei de comptabilitat energètica, que s'ha portat a terme durant dos anys, des de
2014, fet que ha permès de valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica així com les necessitats
dels ajuntaments respecte dels serveis que l'integren. 

Fruit d'aquesta valoració el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data 26 de juliol de
2016,  va  aprovar  un  nou  conveni marc  entre  el  Consell  Comarcal  i  els  ajuntaments  de  la
comarca, que introdueix els canvis i les millores en el servei, per tal que serveixi de base i sigui
d'aplicació general per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal.

El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió de junta de Govern, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà va aprovar la proposta de resolució per mutu acord, dels convenis subscrits l'any 2014
que seran substituïts per el nou conveni per a la prestació d'aquest servei.

Atès  que  l’Ajuntament  de  Sant  Climent  Sescebes  ha  aprovat  l'adhesió  al  nou  conveni  de
col·laboració per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.

Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o participa,
d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Fonaments de dret

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
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Administracions públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
• Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

serveis dels ens locals (ROAS).
• 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 (TRLMRLC).
• 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).

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

ACORD

Primer.- Aprovar el conveni annex per a la prestació del servei de comptabilitat  energètica
municipal a subscriure entre el  Consell  Comarcal  de l’Alt Empordà i  l’Ajuntament  de Sant
Climent Sescebes.

Segon.- Facultar indistintament el president, Sr. Ferran Roquer i Padrosa, i el gerent, Sr. Josep
Mª Marcé i Company, perquè realitzin tants actes i gestions com calguin per executar el present
acord.

Tercer.- Trametre còpia del conveni a la direcció General d'administració Local, d'acord amb el
que preveu l'article 309 del ROAS.

Quart.- Donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes i a l'àrea d'Intervenció del
CCAE per al seu coneixement i als efectes adients.

Cinqué.- Publicar  el  present  conveni  al  portal  de  transparència  de  la  pàgina  web
www.altemporda.org,  per tal  de donar  compliment  al  que estableix l'article  8.1.f  de la  Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Figueres, 14 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Medi Ambient,

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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6.- 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 de coordinació i monitoratge de transport escolar.-
Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar, es van aprovar el plec
de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions  tècniques  reguladors  del
contracte i es va disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Per  acord de la Junta  de data  8 de novembre de 2016 es va rectificar el  plec  de clàusules
administratives particulars i es va obrir un nou termini de presentació de proposicions, durant el
qual es varen presentar les ofertes següents: Actiescola SLU; Diversport SL; Serveis Educació
No Formal SL i Serunión SA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 13 de desembre de 2016, en aplicació dels criteris de
valoració automàtica  establerts  a  la  clàusula  tretzena dels  plecs,  va  atorgar  als  licitadors  la
següent puntuació:

Actiescola
SLU

Diversport
SL

Serveis
Educació  No
Formal SL

Serunion SA

Oferta  econòmica,  80
punts

80 punts 79,52 punts 78,70 punts 79,34 punts

Oferiment  d'hores
gratuïtes, fins a 20 punts 

20 punts 20 punts 20 punts 20 punts

TOTAL 100 punts 99,52 punts 98,70 punts 99,34 punts

Per  acord de la  Junta  de Govern de data  20 de desembre  de 2016 es  va disposar  requerir
l'empresa Actiescola SLU, en haver presentat l'oferta més avantatjosa, perquè en el termini de
deu dies hàbils aportés la documentació acreditativa dels requisits de personalitat, capacitat i
solvència establerts a la clàusula onzena del  plec de clàusules administratives, així com la resta
de documentació establerta a la clàusula setzena del mateix plec.

Mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 2017/227 de 09/01/17, l'empresa Actiescola SLU
va manifestar  no disposar del certificat ISO 9001 de qualitat, el qual s'establia com a mitjà de
solvència tècnica i professional a la clàusula onzena del plec, i demanà que s'acceptés la seva
renúncia a l'adjudicació del contracte.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 17 de gener de 2017 es va disposar requerir la
documentació acreditativa  dels  requisits  de  personalitat,  capacitat  i  solvència  establerts  a  la
clàusula onzena del  plec de clàusules administratives i la resta de documentació establerta a la
clàusula setzena a  l'empresa Diversport SL, per tractar-se del següent licitador segons l'ordre de
classificació de les ofertes.

L'empresa  Diversport  SL  va  manifestar  no  disposar  del  certificat   ISO 9001  de  qualitat  i,
transcorregut  el  termini  concedit,   en  no  haver  presentat  la  documentació,  es  va  entendre
retirada la seva oferta.

Per acord  de la Junta de Govern de data 21 de febrer de 2017 es va disposar requerir al licitador
següent  en  l'ordre  de  classificació  de  les  ofertes,  SERUNION  SA,  perquè  aportés  la
documentació acreditativa  dels  requisits  de  personalitat,  capacitat  i  solvència  establerts  a  la
clàusula  onzena  del   plec  de  clàusules  administratives,  així  com la  resta  de  documentació
establerta a la clàusula setzena del mateix plec.

L'empresa Serunión SA ha presentat la documentació requerida en temps i forma.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

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

ACORD

Primer. -Adjudicar el contracte del servei de coordinació i monitoratge de transport escolar  a
favor l'empresa SERUNION SA, amb CIF  núm. A59376574, per import de 13,50€/hora, IVA
exclòs,  per tractar-se de l’oferta més avantatjosa.

La  durada  del  contracte  serà  des  de  la  data  de  la  seva  formalització  fins  al  final  del  curs
2017/2018 i es podrà prorrogar per al curs escolar 2018/2019.

Segon- Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2017,
per un import màxim de 16.868,82€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 35.3262.22799 del
pressupost.

Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació del present acord concorri a formalitzar el contracte administratiu.
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Quart.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  licitadors  i  a  l’àrea  d’Intervenció  del  Consell
Comarcal

Cinquè.- Autoritzar  la  presidència  perquè  realitzi  tants  actes  i  gestions  com calguin  per  a
l’execució del present acord.

Figueres, 14 de març de 2017

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
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7.- 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 de menjador dels centres escolars públics Jaume
Vicens Vives de Roses i Joaquim Gifre de Garriguella. Modificació del contracte.-

Fets

La Fundació Privada ALTEM presta el servei de menjador dels  centres escolars Jaume Vicenç
Vives de Roses i Joaquim Gifre de Garriguella, en virtut del contracte adjudicat per resolució de
la presidència de data 14 d'agost de 2013 i subscrit en data  10 de setembre de 2013.

El plec de prescripcions tècniques i el plec de condicions administratives particulars regulador
del contracte van ser aprovats per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2013.

La cap de l'àrea dels serveis de Cultura i Ensenyament ha emès informe de data 3 de març de
2017  en  què  proposa  la  modificació  de  l'esmentat  contracte  amb  l'objecte  d'incloure-hi  un
monitor  suplementari  per  atendre un alumne amb necessitats  educatives especials  a l'escola
Jaume Vicenç Vives de Roses dues hores i mitja diàries durant tots els dies lectius fins a la
finalització de curs escolar.

S'ha incorporat a l'expedient el pressupost presentat per la Fundació ALTEM corresponent al
cost d'un monitor  suplementari dues hores i mitja al dia.

Es constata que en el  plec de clàusules administratives particulars no es preveu la modificació
del contracte. 

L''article 107.1 del RDL 3/2011 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic estableix que les modificacions no previstes en els plecs només podran efectuar-se
quan es justifiqui suficientment alguna de les circumstàncies que es detallen al mateix article,
entre les quals hi ha la inadequació de la prestació contractada per per a satisfer les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions en la redacció del
projecte o de les especificacions tècniques.

Aquesta circumstància queda justificada a l'informe tècnic abans esmentat.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP)  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial  Decret  817/2009,  de 8 de maig,  que desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de
contractes del sector públic.

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
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de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

ACORD

Primer.- Modificar el contracte del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars
Jaume Vicenç Vives de Roses i Joaquim Gifre de Garriguella subscrit en data 10 de setembre de
2013  amb  la  Fundació  Privada  Altem  en  el  sentit  d'incloure-hi  el  servei  d'una  monitora
suplementària per atendre un alumne amb necessitats educatives especials durant el  servei de
menjador de l'escola de Roses, dues hores i mitja al dia, tots el dies lectius fins al final del curs
2016/2017,  per un import de 30,27€/dia, IVA exclòs.

Segon.  - Autoritzar  la  despesa  corresponent  a  l'esmentat  període,  per  un  import  màxim  de
2.463,96€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació 35.3263.22799 del pressupost. 

Tercer.- Requerir la Fundació Privada ALTEM perquè en el termini de quinze dies hàbils a
comptar  des  de  l'endemà  de  la  present  notificació  acrediti  la  constitució  d'una  fiança
complementària per import de 112,00€.

Quart- Atorgar a la Fundació Privada ALTEM, com a adjudicatària del contracte, un termini de
deu dies hàbils  perquè manifesti el que consideri convenient en relació a la modificació del
contracte. Si no es presenten al.legacions en el termini indicat, s'entendrà que s'accepten les
noves condicions contractuals i el present acord es considerarà definitiu.

Figueres, 14 de març de 2017

La consellera delegada
de l'àrea d'Ensenyament,

Montserrat Mindan i Cortada

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Muñoz Cameo
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8.- 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 2016-2017.-

Fets

Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de juliol de 2016, les competències de la
gestió de transport i menjador a la comarca de l'Alt Empordà.

Atès que en data 19 d'abril de 2016 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 el curs 2016-17.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2016, va aprovar l'adjudicació
dels ajuts individuals de desplaçament obligatoris i no obligatoris per al curs 2016-2017.

A partir de l'aprovació de data 22 de novembre de 2016 s'han presentat al Consell Comarcal
sol·licituds d'ajut individual de desplaçament obligatori i sol·licituds que comprenen els tiquets
de la UEC. Fins que el Departament d'Ensenyament no ens comunica la Resolució dels alumnes
que són UEC les famílies adquireixen els tiquets de transport, una vegada tenim la Resolució
ens sol·liciten el pagament. Els Alumnes Ilyass Boumazza i Eric Molina Martin disposen de
l'abonament de tren per tot el curs.

En data 25 de novembre de 2016, la família de l'alumna Yaira Hernandez Jimenez va sol·licitar
que el pagament de l'ajut individual de desplaçament concedit en data 22 de novembre de 2016
per la Junta de Govern Local, es realitzés directament al Centre Escolar Empordà de Roses.

Els alumnes que ho han sol·licitat i que reuneixen els requisits establerts a la convocatòria, són
els que estan relacionats en l'annex.

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 l'adjudicació dels ajuts individuals de desplaçament per al curs 2016-2017.

Fonaments de dret

• Capítol II del títol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
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• 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 2016-2017 que compleixin
els requisits de les bases i que es relacionen a l'annex adjunt.

Segon.  - Autoritzar i disposar la despesa de 6.498,91 € corresponent al període de gener a juny
de 2017 amb càrrec a l'aplicació 35.3262.48000 del pressupost de 2017  d'acord amb l'annex
adjunt que forma part de la proposta.

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.
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Figueres, 14 de març de 2017

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
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9.1.- 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  de  neteja  de  les  dependències  del  Consell
Comarcal, lot 1 i lot 2.- Adjudicació.-

Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2016 es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, dividit en dos lots,
Lot 1: seu del Consell Comarcal al C/ Nou, 48 i Lot 2: oficines del c. Clerch i Nicolau, 4;
oficines del C. Anicet de Pagès, 1, i oficines del c. Sant Llàtzer, 21;  es van aprovar el plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques  reguladors del contracte i es va
disposar convocar la licitació, per procediment obert i tramitació ordinària.

Durant el termini de presentació de proposicions es van  presentar les ofertes següents:

Lot 1:
- Fundació Privada ALTEM
- Servicios Industriales Reunidos SAU (SIRSA)
- Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)

Lot 2
- Fundació Privada ALTEM
- RAMCON SA
- MULTIANAU SL
- Servicios Industriales Reunidos SAU (SIRSA)
- La Bruixa NMG SL
- Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)

La Mesa de Contractació, reunida en data 24 de gener de 2017 per procedir a l'obertura dels
sobres núm.  1,  de documentació administrativa,  i  núm.  2,  de proposició  econòmica  i  altra
documentació subjecte a valoració automàtica, va acordar excloure de la licitació del lot núm. 1
l'empresa Tècnicas y Sistemas de Conservación SA atès que la seva oferta econòmica superava
el tipus de licitació.

La cap de l'àrea de serveis tècnics del Consell Comarcal va emetre informe de data 3 de febrer
de 2017, amb la valoració de les ofertes admeses a licitació:
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VALORACIÓ DEL LOT 1

Quadre de valoració

PROPOSTA
ECONÒMICA

%  PRODUCTES
ECOLÒGICS

BORSA D'HORES TOTAL

LOT 1 Import Punts % Punts Hores Punts
ALTEM 34.781,35€ 30 <100% 5 75 5 40

SIRSA 37.776,80€ 27,62 100% 10
*69,70% de 100 = 70
h

0 37,62

* L'empresa SIRSA SA proposa una borsa d'hores única per a tots dos lots de 100 hores. 
El pressupost  de licitació del lot 1+ lot  2 és de 55.000 € dels quals els 38.335 € del lot 1
corresponen a un 69,70%  i els 16.665 € del lot 2 corresponen a un 30,30%. 
La part proporcional d'hores que corresponen al lot 1 és de 70.

VALORACIÓ DEL LOT 2

Quadre de valoració

PROPOSTA
ECONÒMICA

%  PRODUCTES
ECOLÒGICS

BORSA D'HORES TOTAL

LOT 2 Import Punts % Punts Hores Punts
ALTEM 15.120,16 € 19,35 <100% 5 30h 0 24,35
RAMCON
SA

16.385,77 € 17,85 <100% 5 125h 3,96 26,81

MULTIANA
U

15.900,00 € 18,40 100 10 150h 5 33,40

SIRSA 15.998,53 € 18,28 100 10 30h 0 28,28
LA
BRUIXA

12.754,00 € 22,93 <100% 5 100h 2,92 30,85

GRUP
TESCO

9.750,00 € 30 100 10
*30,30% de 144 =
44h

0,58 40,58

* L'empresa GRUP TESCO proposa una borsa d'hores única per a tots dos lots de 144 hores. 
El pressupost  de licitació del lot 1+ lot  2 és de 55.000 € dels quals els 38.335 € del  lot 1
corresponen a un 69,70%  i els 16.665 € del lot 2 corresponen a un 30,30%. Tenint en compte
que aquesta empresa ha quedat exclosa del lot 1 perquè l'oferta econòmica que presenta supera
el tipus de licitació, la part proporcional d'hores que corresponen al lot 2 és de 44.

La  Mesa  de  Contractació,  reunida  en  data  14  de  febrer  de  2017,  prenent  en  consideració
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l'esmentat informe,  va proposar l'adjudicació del lot núm. 1 a la Fundació Privada ALTEM  i
l'adjudicació del lot núm. 2 a l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco)
per tractar-se en cada cas de les ofertes més avantatjoses.

Requerides  la Fundació Privada ALTEM i l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA
(Grupo Tesco) perquè aportessin la documentació a què fa referència la clàusula setzena del
plec  de  clàusules  administratives,  aquesta  ha  estat  presentada  en  ambdós  casos  en  temps  i
forma.

Fonaments de dret

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de  contractes  de  les  Administracions  públiques  (RGLCAP),  modificat  pel  Reial  Decret
773/2015, de 28 d'agost.

• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Excloure de la licitació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal,
Lot 1, l'empresa Técnicas y Servicios de Conservación SA (Grupo Tesco) atès que la seva oferta
superava el tipus de licitació.

Segon.- Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal,
Lot 1,a favor de la Fundació Privada ALTEM, amb CIF G-17.603.325, per un import de trenta-
quatre mil set-cents vuitanta-un euros amb trenta-cinc cèntims (34.781,35€) anuals, IVA exclòs,
i per un termini de dos anys a comptar des de la seva formalització, prorrogable pel termini d'un
any.

Tercer  - Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal,
Lot 2, a favor de l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA (Grupo Tesco), amb NIF
núm. A58141516,  per un import de nou mil set-cents cinquanta euros (9.750,00€)  anuals, IVA
exclòs,  i  per  un  termini  de  dos  anys  a  comptar  des  de  la  data  de  la  seva  formalització,
prorrogable pel termini d'un any.

Quart-  Disposar la despesa derivada de la present contractació corresponent a l'exercici 2017,
per un import màxim de 40.500,00€, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 20.9201.22700 del
pressupost.

Cinquè- Requerir els adjudicataris perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la notificació del present acord concorrin a formalitzar el contracte administratiu.

Sisè.  - Donar trasllat del present acord als licitadors i a l'àrea d'Intervenció del Consell Comarcal.

Setè- Autoritzar la presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució
del present acord
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Figueres, 21 de març de 2017

El President,

Ferran Roquer i Padrosa

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco L. Muñoz Cameo
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9.2.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació de la convocatòria del V concurs de projectes per a la inclusió
social a l'Alt Empordà per a l'any 2017.

Fets

ATÈS que el Ple del Consell Comarcal en data 24 de gener de 2017 va aprovar inicialment les
bases que han de regir el V Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà per a
l'any 2017.

ATÈS  que  l'objecte  del  Concurs  és  atorgar  ajut  financer  a  projectes  d'Inclusió  social  a
desenvolupar en els municipis petits i mitjans de la comarca.

ATÈS que el passat 6 de març de 2017 va finalitzar el termini d'exposició pública sense que
s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment. 

ATÈS que un cop finalitzat  el  termini  d'exposició  publica  de les  bases  del  concurs  es  pot
tramitar l'aprovació de la convocatòria del concurs a través d'un acord de Junta de Govern.

VIST l'informe emès per la Directora Tècnica de l'Àrea de Benestar en data 14 de març de 2017
en que informa favorablement a l'aprovació de la convocatòria del V Concurs de projectes per a
la Inclusió Social per a l'any 2017

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 estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
• Bases específiques del V concurs de projectes per a la Inclusió social a l'Alt Empordà

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 la convocatòria que ha de regir el V concurs de projectes per a la Inclusió
Social de l'Alt Empordà per a l'any 2017

Segon.  - Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva inclusió en el Butlletí Oficial de la
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Província (BOP). 

Tercer.- Consignar  la  dotació  econòmica  d'aquests  ajuts  per  un  import  de  6.000,00  €  a
l'aplicació  pressupostària  de  despeses  40.2311.48000  "Ajuts  Immigració  -Cooperació",  del
pressupost vigent tal i com queda reflectit a l'apartat segon de la convocatòria.

Quart.- Facultar indistintament el president,  el  senyor Ferran Roquer i  Padrosa, i el  gerent,
senyor Josep M. Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes  i gestions com calguin
per executar els presents acords.

Figueres, 21 de març de 2017

El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social,

Alex Hernández González

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

Ernest Ruiz i Garcia Francisco Luís Muñoz Cameo
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9.3.- 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 2017-2018.

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 2017-2018.

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament en data 13 de març de
2017,  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 2017-2018.

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

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.
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 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.

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment les bases annexes que regulen la concessió dels ajuts individuals
de desplaçament i ajuts per al TIC per al curs 2017-2018.

Segon.- Aprovar la convocatòria de concessió dels ajuts individuals de desplaçament i ajuts per
al TIC per al curs 2017-2018, 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 31.645,79 € amb càrrec a la partida 35.3262.48000
(12.406,59 € per a l'exercici 2017 i 19.239,20 € per a l'exercici 2018) 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, 21 de març de 2017

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
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9.4.- JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la bases per a la concessió del menjador gratuït i dels ajuts individuals de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018.

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 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.05.1996), pel qual es regula el
servei  escolar  de  menjador  als  centres  educatius  públics  de  titularitat  del  Departament
d'Ensenyament, fa referència en les disposicions addicionals 1a i 2a a la possibilitat que els
consells  comarcals  gestionin  els  ajuts  individuals  de  menjador,  per  necessitats
socioeconòmiques i geogràfiques.

Cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l'atorgament del menjador gratuït i d'ajuts
individuals  de  menjador  adreçats  a  l'alumnat  d'ensenyaments  obligatoris  i  de  segon  cicle
d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018.

Vistos  els  criteris  per  l'atorgament  del  menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de  menjador
adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius  sufragats  amb  fons  públics  per  al  curs  2017-2018, emesos  pel  Director  General
d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Vist l'informe favorable emès per la Cap d'Àrea de data 13 de març de 2017, en relació a les
bases proposades.

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.
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 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 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 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 de l'atorgament del
menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de  menjador  adreçats  a  l'alumnat  d'ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics
per al curs 2017-2018. 

Segon.- Aprovar  la  convocatòria  de  concessió  del  menjador  gratuït  i  d'ajuts  individuals  de
menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres  educatius  sufragats  amb  fons  públics  per  al  curs  2017-2018,  condicionada
suspensivament  a  l'atorgament  dels  corresponents  fons  per  part  del  Departament
d'Ensenyament.

Tercer.- Sotmetre els presents acord 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 1.874.182,55 € per atendre les despeses esmentades
amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  35.3263.4800  i  35.3263.22799 494.672,74  €  i
240.092,01 € respectivament  pel  període de setembre a desembre  de 2017 i 767.101,21 € i
372.316,59  €  respectivament  pel  període  de  gener  a  juny de  2018 per  a  la  concessió  dels
esmentats ajuts.

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

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

Setè.- Donar-ne trasllat a l'Àrea d'Intervenció de Fons d'aquest Consell Comarcal per al seu
coneixement i als efectes adients.
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Figueres, 21 de març de 2017

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
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