
DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient relatiu a la contractació  del servei de neteja de les dependències del Consell

Comarcal.- Requeriment d'informació relativa al personal a subrogar

Fets

En data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal de

l'Alt Empordà, accessible a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la

Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació del servei de neteja de les dependències del

Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Diverses empreses interessades en la licitació han sol.licitat informació addicional a la que

figura en els plecs, en relació al personal objecte de subrogació, a l'efecte d'establir una

correcta  avaluació  dels  costos  laborals  potencialment  assumits  pel  nou  contractista  per

causa de la subrogació.

La informació sol.licitada fa referència a l'existència, pel que fa als treballadors adscrits  al

contracte,  d'eventuals  deutes  salarials,  deutes  amb  la  Seguretat  Social  i  litigis  laborals

pendents, derivats del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social. Així

mateix, es demana si l'empresa es troba en situació de concurs de creditors voluntari o

necessari.  

Per altra banda, i en relació a la informació que consta en el quadre de subrogació demanen

que es confirmi quin és el treballador suplent del que està actualment en situació de baixa

mèdica/incapacitat.

Fonaments de dret

- art. 120 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei de Contractes del del Sector Públic.

- art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del del Sector Públic.



- art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc:

Primer.- Requerir a la Fundació Privada ALTEM perquè en el termini de deu dies a comptar

des de l'endemà de la notificació de la present resolució  acrediti,  en relació al  personal

objecte de subrogació, que no manté cap deute salarial, ni tampoc per quotes meritades a la

Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut

de  percebre,  així  com  que  tampoc  no  té  en  curs  cap  procediment  administratiu  ni

contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals i amb la

Seguretat Social i perquè informi, així mateix,  si l'empresa es troba en situació de concurs

de creditors voluntari o necessari

Segon.- Requerir, així mateix, a la Fundació Privada ALTEM perquè en el mateix termini

aclareixi quines persones estan actualment de baixa mèdica/incapacitat, i des de quina data,

i quines  són les suplents respectives. 

Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta,
En dono fe

La secretària,

Sònia Martínez Juli CRISTINA POU MOLINET

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la

seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.



DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient

Expedient  relatiu  a  la contractació  del  servei  de neteja  de les  dependències del  Consell

Comarcal.- Requeriment d'informació relativa al personal a subrogar

Fets

En data 13 de maig de 2020 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal de

l'Alt  Empordà,  accessible  a  la  Plataforma  de  Contractació  Pública  de  la  Generalitat  de

Catalunya, l'anunci de licitació del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal

de l'Alt Empordà.

Diverses empreses interessades en la licitació han sol.licitat informació addicional a la que

figura en els plecs, en relació al personal objecte de subrogació, a l'efecte d'establir una

correcta  avaluació  dels  costos  laborals  potencialment  assumits  pel  nou  contractista  per

causa de la subrogació.

La informació sol.licitada fa referència a l'existència, pel que fa als treballadors adscrits  al

contracte,  d'eventuals  deutes  salarials,  deutes  amb  la  Seguretat  Social  i  litigis  laborals

pendents, derivats del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social. Així

mateix, es demana si l'empresa es troba en situació de concurs de creditors voluntari o

necessari.  

Fonaments de dret

- art. 120 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei de Contractes del del Sector Públic.

- art. 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del del Sector Públic.

- art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

RESOLUCIÓ

Per tant, resolc:



Primer.- Requerir l'empresa Técnicas y Sistemas de Conservación SA perquè en el termini

de deu dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució acrediti, en

relació al personal  objecte de subrogació, que no manté cap deute salarial, ni tampoc per

quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin

percebut o haurien hagut de percebre, així com que tampoc no té en curs cap procediment

administratiu  ni  contenciós-administratiu  derivat  del  compliment  de les  seves obligacions

laborals i amb la Seguretat Social i perquè informi, així mateix, de si l'empresa es troba en

situació de concurs de creditors voluntari o necessari

Tercer.- Sotmetre el present decret a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió
que se celebri

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta, En dono fe
La secretària,

Sònia Martínez Juli CRISTINA POU MOLINET

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom VWEBABSIS de la

seu del Consell Comarcal del Alt Empordà.



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.- Continuïtat en la prestació del servei.

Fets

La  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal,  en  sessió  de  data  21  de  març  de  2017,  va
adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, lot 1
(seu del Consell Comarcal, al c. Nou, 48) a favor de la Fundació Privada ALTEM,  amb CIF
G17603325, pel preu de 34.781,35€ anuals, IVA exclòs.

El contracte es va formalitzar en data  1 de maig de 2017  i la seva durada era de dos anys
a comptar des de la data de la seva signatura, amb possibilitat de pròrroga pel termini d’un
any per acord exprés de les parts abans de la seva finalització. 

En data  30  d’abril   de  2020  finalitzava  el  termini  d'execució  del  contracte,  inclosa la
pròrroga acordada per la Junta de Govern en sessió de data 9 d'abril de 2019.

La  Junta  de  Govern,  en  sessió  de  data  21  d'abril  de  2020,  va  aprovar  l'expedient  de
contractació i la convocatòria de licitació del nou contracte de neteja de les dependències del
Consell Comarcal.

El  servei  de  neteja  és  un  servei  essencial  del  Consell  Comarcal,  essent,  a  més,
imprescindible davant la situació de crisi sanitària motivada pel COVID-19, la qual cosa fa del
tot  indispensable  que  es  continuï  prestant  el  servei  fins  a  l'inici  de  l'execució  del  nou
contracte.

El Gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 6 de maig de 2020 en el qual
proposa que es continuï prestant el servei  fins a l'adjudicació i l'inici de l'execució del nou
contracte i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2020.

Consta a l'expedient l'informe favorable dels serveis jurídics de la corporació

 
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, 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.
• Decret  179/1995 de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'obres,  activitats  i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

ACORD

Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord següent:

Primer.-  Requerir  la  Fundació  Privada  ALTEM, adjudicatària  del  contracte  del  servei  de

neteja de les dependències del Consell Comarcal, lot 1 (seu del Consell Comarcal, al c. Nou,

48), perquè, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei

fins a l'adjudicació  i inici del nou contracte i, com a  màxim, fins al 31 de desembre de

2020.

Segon.- Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  de 23.187,57€, IVA exclòs (28.056,96

IVA  inclòs),  amb  càrrec  a  l'aplicació   20.9201.22700  del  pressupost,  per  atendre  les

despeses derivades de la prestació del servei durant aquest període.

Tercer.- Donar-ne trasllat  a l’interessat,  així  com a l’àrea de d’Intervenció  de Fons del

Consell Comarcal als efectes corresponents.

Quart.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del

Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17 de

març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi

sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a

la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput

dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si

escau, les pròrrogues d'aquest.                                  

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



La Presidenta,

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet



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 2.- Continuïtat en la prestació del servei.-

Fets

La  Junta  de  Govern  del  Consell  Comarcal,  en  sessió  de  data  21  de  març  de  2017,  va
adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, lot 2
(oficines del c. Clerch i Nicolau, 4; oficines del c. Anicet de Pagès, 1 i oficines del c. Sant
Llàtzèr,  4),  a  favor  de  l'empresa  Técnicas  y  Sistemas  de  Conservación  SA,  amb  CIF
A58141516, pel preu de 9.750,00€ anuals, IVA exclòs.

El contracte es va formalitzar en data  1 de maig de 2017  i la seva durada era de dos anys
a comptar des de la data de la seva signatura, amb possibilitat de pròrroga pel termini d’un
any per acord exprés de les parts abans de la seva finalització. 

En data  30  d’abril   de  2020  finalitzava  el  termini  d'execució  del  contracte,  inclosa la
pròrroga acordada per la Junta de Govern en sessió de data 9 d'abril de 2019.

La  Junta  de  Govern,  en  sessió  de  data  21  d'abril  de  2020,  va  aprovar  l'expedient  de
contractació i la convocatòria de licitació del nou contracte de neteja de les dependències del
Consell Comarcal.

El  servei  de  neteja  és  un  servei  essencial  del  Consell  Comarcal,  essent,  a  més,
imprescindible davant la situació de crisi sanitària motivada pel COVID-19, la qual cosa fa del
tot  indispensable  que  es  continuï  prestant  el  servei  fins  a  l'inici  de  l'execució  del  nou
contracte.

El Gerent del Consell Comarcal ha emès informe de data 6 de maig de 2020 en el qual
proposa que es continuï prestant el servei  fins a l'adjudicació i l'inici de l'execució del nou
contracte i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2020.

Consta a l'expedient l'informe favorable dels serveis jurídics de la corporació

 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, 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.
• Decret  179/1995 de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'obres,  activitats  i

serveis dels ens locals (ROAS).
• Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

ACORD:

Per tant, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord següent: 

Primer.-  Requerir  l'empresa  Técnicas  y  Sistemas de  Conservación SA,  adjudicatària  del

contracte del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal, lot 2 (oficines del c.

Clerch i  Nicolau,  4; oficines del  c.  Anicet  de Pagès,  1 i  oficines del  c.  Sant Llàtzèr,  4),

perquè, en virtut d'allò disposat a l'article 235.a) del ROAS, continuï prestant el servei  fins a

l'adjudicació  i inici del nou contracte i, com a  màxim, fins al 31 de desembre de 2020.

Segon.- Autoritzar i disposar una  despesa  màxima  6.500,00 €, IVA exclòs (7.865,00 IVA

inclòs),  amb càrrec  a  l'aplicació   20.9201.22700  del  pressupost  vigent,  per  atendre  les

despeses derivades de la prestació del servei durant aquest període.

Tercer.- Donar-ne trasllat  a l’interessat,  així  com a l’àrea de d’Intervenció  de Fons del

Consell Comarcal als efectes corresponents.

Quart.- Informar a l’interessat que de conformitat amb la disposició addicional tercera del

Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67) modificada pel RD 465/2020, de 17 de

març (BOE núm. 73) pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi

sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a

la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput

dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si

escau, les pròrrogues d'aquest.                                  



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou Molinet



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu  al contracte del servei de transport escolar de la ruta 30R4. -Pròrroga curs

2020-2021.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en data de 4 d’octubre de 2016,

va adjudicar a l’empresa SARFA SLU, amb CIF BB62198973, el servei de transport escolar de

la ruta Pau, Palau-saverdera, INS Illa de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses, RUTA 30R4, amb

un preu unitari de 141,47€/dia IVA exclòs.

La durada del contracte s’establí per un període de quatre anys a comptar des de l’inici del

curs escolar 2016/2017, fins al final de curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga pel curs

2020/2021.

En data 19 de juny de 2020 finalitza el termini d’execució del contracte.

La Cap d’Àrea de Cultura i Ensenyament ha emès un informe de data 9 de març del 2020 en

el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels

serveis objecte del contracte.

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.

• Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.



• Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda

l'aixecament de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments

de contractació de les entitats  del  sector públic, sempre i quan la seva tramitació es

realitzi per mitjans electrònics. 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord

amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de

2019.

PROPOSTA

Per tot això, la consellera delegada de l'àrea d'Ensenyament proposa a la Junta de Govern

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i per al curs 2020-2021 el contracte subscrit

amb l’empresa SARFA SLU, amb CIF BB62198973, per a la prestació del servei de transport

escolar de la ruta Pau, Palau-saverdera, INS Illa de Rodes i INS Cap Norfeu de Roses. RUTA

30R4.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 14 de setembre de 2020

fins al 23 de juny de 2021.

Segon.-  Autoritzar i disposar una despesa màxima de 4.809,76€, IVA exclòs (5.290,74€,

IVA inclòs) per atendre les despeses corresponents al període setembre-octubre de l’exercici

2020, amb càrrec a l’aplicació 35.3262.22799 del pressupost.

I,  per a l’exercici  2021, una despesa màxima de  4.809,76€, IVA exclòs (5.290,74€, IVA

inclòs),  per  al  període  novembre-desembre  de  2020,  i  de  15.419,53€,  IVA  exclòs

(16.961,49€,  IVA  inclòs),  per  al  període  gener-juny  de  2021,  de  forma  condicionada  a

l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del

Consell Comarcal.

Quart.- Autoritzar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè realitzin  tants  actes  i

gestions com calguin per a l'execució del present acord.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament, 

En dono fe,
La Secretària, 

Cristina Pou Molinet



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 transport escolar de la Ruta 39R1. - Pròrroga

curs 2020-2021.-

Fets

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 30 d’agost de
2016, va adjudicar  el  contracte  del  servei  de transport  escolar  de la ruta Santa Llogaia
d'Alguema – Escola Sol i Vent de Vilafant – Navata – CEE Mare de Déu del Mont, Ruta 39R1
a l’empresa ESTARRIOL BUS SL, amb CIF B48500938, per un preu unitari de 148,83€/dia
IVA exclòs.

La durada del contracte s’establí per un període de quatre anys a comptar des l’inici del curs
escolar 2016/2017, fins al final del curs 2019/2020, amb possibilitat de pròrroga pel curs
2020/2021.

En data 19 de juny de 2020, finalitza el termini d’execució del contracte.

La cap de l’Àrea de Cultura i Ensenyament ha emès un informe de data 9 de març de 2020
en el qual proposa la pròrroga contractual prenent com a base la prestació satisfactòria dels
serveis objecte de contracte.

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.

• Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió

de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.



• Disposició addicional octava del RDL 17/2020, de 5 de maig, mitjançant la qual s'acorda

l'aixecament de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis dels procediments

de contractació de les entitats  del  sector públic, sempre i quan la seva tramitació es

realitzi per mitjans electrònics. 

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

PROPOSTA

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

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i per al curs escolar 2020/2021 el contracte

subscrit amb l’empresa ESTARRIOL BUS SL, amb CIF B48500938, per la prestació del servei

de transport escolar de la ruta Santa Llogaia d'Alguema – Escola Sol i Vent de Vilafant –

Navata – CEE Mare de Déu del Mont, Ruta 39R1.

Els efectes administratius i econòmics de la pròrroga seran des del 14 de setembre de 2020

fins al 23 de juny de 2021.

Segon.-  Autoritzar i disposar una despesa màxima de 5.060,13€, IVA exclòs (5.566,14€,

IVA inclòs) per atendre les despeses corresponents al període setembre-octubre de l’exercici

2020, amb càrrec a l’aplicació 35.3262.22799 del pressupost.

I,  per a l’exercici  2021, una despesa màxima de  5.060,13€, IVA exclòs (5.566,14€, IVA

inclòs),  per  al  període  novembre-desembre  de  2020  i  de  16.222,17€,  IVA  exclòs

(17.844,39€,  IVA  inclòs),  per  al  període  gener-juny  de  2021,  de  forma  condicionada  a

l’existència de crèdit adequat i suficient.

Tercer.-  Notificar el present acord a l'interessat i a l'àrea de serveis econòmics del Consell

Comarcal.

Quart.- Autoritzar a la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions com

calguin per a l’execució del present acord.



Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l'àrea
d'Ensenyament,

En dono fe,
La secretària,

Cristina Pou Molinet



JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  relatiu  a  bases  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 2020-2021.

Fets

1-El 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.

2.-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.

3.-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 docents  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.

4.-En atenció a l’anterior, en data 18 de juliol de 2016, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà van subscriure el conveni per
a la delegació de competències per a la gestió del transport escolar i per a la gestió del
servei  de  escolar  de  menjador  i  altres  prestacions  en  matèria  d’ensenyament.  El  citat
conveni contempla la concessió de beques als alumnes que compleixin els criteris i requisits
que estableix «el grup de treball». Aquest grup de treball està constituït  per representants
dels Consells Comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis
de Catalunya i el Departament d’Educació.

5.- Així doncs cal definir i regular la tramitació per a la concessió de l’atorgament dels ajuts
individuals  de menjador  adreçats  a  l’alumnat  d’ensenyament obligatoris  i  de segon cicle
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021.



6.-Vistos els criteris per l’atorgament 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 2020-2021, emesos pel Director General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Educació.

7.-Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Cultura i Ensenyament, segons el qual
proposa l’aprovació de les bases dels 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 2020-2021.

8.- Vist la proposta de la consellera de l’àrea d’ensenyament, la qual proposa l’aprovació de
les  bases  dels  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 2020-2021.

8.- Vist l’informe jurídic favorable de data 24 de maig de 2020.

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 

ConsellComarcals  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 i la corresponent comarca.

• El 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.

• 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.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General 

de Subvencions.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Reial  Decret  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les  

disposicions legal vigents en matèria de règim local.



• Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat 

pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

• L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és [la Junta de Govern Local

d’acord amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16

de juliol de 2019]

Per tot això, la consellera delegada de l’àrea d’ensenyament, proposa a la Junta de Govern,

l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Acordar  la no suspensió del  procediment  d’acord amb la  Disposició Addicional
tercera 3 del RD 463/2020 , de 14 de març en la redacció donada per RD 465/2020, de 17
de març, atès que estem davant d’un procediment que és indispensable per a la protecció
de l’interès general.

Segon.-Aprovar  inicialment  les  bases  annexes  que  regulen  la  concessió  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 2020-2021.

Tercer.- Sotmetre  els  presents  acords  a  informació  pública  mitjançant  les  publicacions
corresponents.  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.- Facultar indistintament la presidenta i gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calguin per executar el present acord.

Cinquè.- Sotmetre aquests acords a aprovació inicial  del Ple del Consell Comarcal  en la
propera sessió que tingui lloc. En el cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació,
d’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada de l’Àrea d’Ensenyament



Júlia Gil Vilar

En dono fe,
La secretària

Cristina Pou Molinet


