
R/N:14/RG/ama (Núm. Exp:2022/428)

PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN DEL CONSELLER DE L’ÀREA DE BENESTAR

Identificació del document

Expedient 2022/428 relatiu al pagament dels ajuts econòmics destinats a sufragar part de
les despeses ocasionades pel servei de transport adaptat individual i col·lectiu en el marc de
la convocatòria de subvencions destinades a la col·laboració en el finançament del servei de
transport adaptat a la comarca de l’Alt Empordà per al 2021

Antecedents

1. En data 16 de novembre de 2021 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va atorgar a les
entitat i als usuaris una subvenció per import de 130.429,27 euros per al finançament del
serveis de transport adaptat individual i col·lectiu de la comarca un cost total  previst de
140.000,00  euros.

La distribució de l'ajut per transport individual és:

NOM Subvenció atorgada

J.M.P. 396,80 €

S.Q.F. 1.028,28 €

S.M.C. 571,95 €

J.P.M. 0,00 €

R.G.G. 976,86 €

N.B.A. 899,74 €

J.G.T. 899,74 €

J.R.G. 820,26 €

C.S.T. 0,00 €

M.D.G. 642,67 €

G.G.R. 558,00 €

S.V.L. 1.028,28 €

J.B.T. 669,60 €

I.C.D. 0,00 €

J.G.R. 223,20 €



A.S.G. 0,00 €

E.A.S. 0,00 €

M.R.M. 0,00 €

M.R.C. 0,00 €

TOTAL 8.715,38 €

La distribució de l'ajut pel transport col·lectiu és la següent:

Entitat Subvenció 

1 CREU ROJA (Ruta Castelló) 10.538,52 €

2 CREU ROJA (Ruta Fluvià) 16.561,23 €

3 FADIR ( R-1 ) 10.083,10 €

4 FUNDACIÓ ALTEM (Ruta Roses) 18.777,66 €

5 FUNDACIÓ ALTEM (Ruta Lladó) 11.068,19 €

6 MIFAS R1 4.598,39 €

7 MIFAS R2 3.998,69 €

8 Ajuntament Agullana 23.096,83 €

9 Ajuntament L’Escala 13.440,67 €

10 Ajuntament Llançà 3.972,50 €

11 Ajuntament Portbou 5.578,11 €

12 Ajuntament Saus, Camallera, Llampaies 0

TOTAL 121.713,89 €

Subvencions transport individual 8.715,38 €

Subvencions de transport col·lectiu 121.713,89 €
TOTAL 130.429,27 €

3- La subvenció va ser atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a
la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat individual i col·lectiu a la
comarca, les bases reguladores de la qual varen ser publicades al BOP núm.5994 de data 21
d’agost del 2020 i la convocatòria en el BOP 92 de data 14 de maig de 2021, que es poden
consultar a l'expedient relacionat 194/2021. 



4-  Els  beneficiaris  han  presentat,  mitjançant  registre  d'entrada  de  l’ANNEX  adjunt,  la
justificació econòmica total  de la subvenció del transport adaptat per un import total  de
327.537,48 euros. Tal i com consta a la normativa reguladora, l’import a justificar ha de ser
260.858,54 euros. 

5- Segons l’article 18.3 de les Bases del Transport Adaptat i l’article 30.8 de la LGS, s'han
comprovat les justificacions dels sol·licitants i s’han detectat:

- Els beneficiaris individuals J.M.P amb NIF XXX869E, S.Q.F. amb XXX289Y, N.B.A. amb NIF
XXX006D no han aportat, dins del termini fixat a la normativa reguladora de la subvenció, la
documentació  acreditativa  de  la  realitat  de  les  despeses  subvencionades.  Aquest  fet
comporta la revocació total de la subvenció atorgada. 
- Que els beneficiaris J.R.G. amb NIF XXX785S, M.D.G. amb NIF XXX218A i J.B.T. amb NIF
XXX407A  han  justificat  una  despesa  subvencionable  inferior  a  l’import  de  la  subvenció
atorgada. Aquest fet comporta la revocació parcial de la subvenció atorgada. 
- Que les entitats Fadir, Ajuntament d’Agullana i Ajuntament de l’Escala  han justificat una
despesa subvencionable inferior a l’import de la subvenció atorgada. Aquest fet comporta la
revocació parcial de la subvenció atorgada. 

6- D'acord amb el que preveuen les bases d’execució del pressupost, segons l’informe tècnic
ha comprovat que els  justificants s’adeqüen a la finalitat de la subvenció concedida, i que
l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar aquesta actuació. El compte
justificatiu està degudament omplert, amb la totalitat de les dades sol·licitades i signat pel
responsable de l'entitat. Es tracta de despesa corrent i directa.

7- Els justificants que han presentat beneficiaris són correctes i s'adeqüen a allò exigit als
instruments reguladors de la seva concessió

8- Les entitats  i usuaris acrediten que la quantia de l'aportació efectuada per el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb les altres fons específiques de finançament de
l'actuació no supera el cost total de la mateixa. 

9- Les entitats i els usuaris beneficiaris manifesten que tots els documents originals que
consten  a  la  relació  de  despeses  adjunta,  es  troben  arxivats  i  a  disposició  del  Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, i seran conservats per un període no inferior a 4 anys.

10- La convocatòria reguladora de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi
de presentar garanties.

11- En l’expedient consta la documentació conforme les entitats i usuaris estan al corrent de
les  obligacions  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social,  que  no és  deutora  per  resolució  de
procedència  de  reintegrament  i  que  no  està  sotmesa  a  les  prohibicions  per  obtenir
subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.



12- No ha estat acordada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com a mesura cautelar, la
retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari
referits a aquesta subvenció.

13- Vist l’informe favorable de la Directora tècnica de l’Àrea de Benestar de data 3 de març
de  2022

14-  La  Tècnica  d’Administració  General,  Servei  jurídic  adscrit  a  l’Àrea  de  Secretaria  del
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  informa  favorablement  el  contingut  de  la  present
Proposta d’Acord.

15- Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

• 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).

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament que
la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS)

• Pla estratègic de subvencions del CCAE. 

Proposta d’acord de la Junta de Govern

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer.- Iniciar  l’expedient  de  revocació  parcial  consistent  en  la  pèrdua  de  dret  a

cobrament, segons l’article 30.8 de la llei 38/2003 General de Subvencions i l’article 18.3 de

les Bases del Transport Adaptat pels imports que a continuació es detallen: 

Sol·licituds individuals: 



NOM DNI IMPORT  A
REVOCAR

MOTIU

J.M.P. XXX869E 111,80 €

El beneficiari no ha aportat, dins del termini fixat a la
normativa reguladora de la subvenció, la documentació
acreditativa  de  la  realitat  de  les  despeses
subvencionades. Aquest fet comporta la revocació total
de la subvenció atorgada. 

S.Q.F. XXX289Y 334,68 €

El beneficiari no ha aportat, dins del termini fixat a la
normativa reguladora de la subvenció, la documentació
acreditativa  de  la  realitat  de  les  despeses
subvencionades. Aquest fet comporta la revocació total
de la subvenció atorgada.

N.B.A. XXX006D 197,19 €

El beneficiari no ha aportat, dins del termini fixat a la
normativa reguladora de la subvenció, la documentació
acreditativa  de  la  realitat  de  les  despeses
subvencionades. Aquest fet comporta la revocació total
de la subvenció atorgada.

J.R.G. XXX785S 820,26 €

El beneficiari ha justificat una despesa subvencionable
inferior a l’import de la subvenció atorgada. Aquest fet
comporta  la  revocació  parcial  de  la  subvenció
atorgada. 

M.D.G. XXX218A 642,67 €

El beneficiari ha justificat una despesa subvencionable
inferior a l’import de la subvenció atorgada. Aquest fet
comporta  la  revocació  parcial  de  la  subvenció
atorgada. 

J.B.T. XXX407A 25,47 €

El beneficiari ha justificat una despesa subvencionable
inferior a l’import de la subvenció atorgada. Aquest fet
comporta  la  revocació  parcial  de  la  subvenció
atorgada. 

TOTAL 2.132,07 €



Sol·licituds col·lectives: 

NOM DNI
IMPORT  A
REVOCAR MOTIU

FADIR G17744483 1.952,41 €

El  beneficiari  ha  justificat  una  despesa
subvencionable  inferior  a  l’import  de  la
subvenció atorgada. Aquest fet comporta la
revocació parcial de la subvenció atorgada. 

Ajuntament d’Agullana P1700100I 2.647,36 €

El  beneficiari  ha  justificat  una  despesa
subvencionable  inferior  a  l’import  de  la
subvenció atorgada. Aquest fet comporta la
revocació parcial de la subvenció atorgada. 

Ajuntament l’Escala P1708600H 1.699,55 €

El  beneficiari  ha  justificat  una  despesa
subvencionable  inferior  a  l’import  de  la
subvenció atorgada. Aquest fet comporta la
revocació parcial de la subvenció atorgada. 

TOTAL 6.299,32 €

Tercer.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports a nom dels beneficiaris

que a continuació es detallen amb càrrec a l’aplicació 40.2311.48007, per un import total de

121.997,89 €:

Sol·licituds individuals: 

NOM DNI Import  a
pagar

J.M.P. XXX869E 285,00 €

S.Q.F. XXX289Y 693,60 €

S.M.C. XXX190E 571,95 €

J.P.M. XXX793V 0,00 €

R.G.G. XXX966Q 976,86 €

N.B.A. XXX006D 702,55 €

J.G.T. XXX778E 899,74 €

J.R.G. XXX785S 0,00 €

C.S.T. XXX607D 0,00 €

M.D.G. XXX218A 0,00 €



G.G.R. XXX951A 558,00 €

S.V.L. XXX774Q 1.028,28 €

J.B.T. XXX407A 644,14 €

I.C.D. XXX547V 0,00 €

J.G.R. XXX664M 223,20 €

A.S.G. XXX813T 0,00 €

E.A.S. XXX530C 0,00 €

M.R.M. XXX863F 0,00 €

M.R.C. XXX263D 0,00 €

TOTAL 6.583,32 €

Sol·licituds col·lectives: 

NOM NIF IMPORT A PAGAR

CREU ROJA (Ruta Castelló) Q2866001G 10.538,52 €

CREU ROJA (Ruta Fluvià) Q2866001G 16.561,23 €

FADIR ( R-1 ) G17744483 8130,69 €

FUNDACIÓ ALTEM (Ruta Roses) G17603325 18.777,66 €

FUNDACIÓ ALTEM (Ruta Lladó) G17603325 11.068,19 €

MIFAS R1 G17378704 4.598,39 €

MIFAS R2 G17378704 3.998,69 €

Ajuntament Agullana P1700100I 20.449,47 €

Ajuntament L’Escala P1708600H 11.741,12 €

Ajuntament Llançà P1709900C 3.972,50 €

Ajuntament Portbou P1714700J 5.578,11 €

Ajuntament Saus, Camallera, Llampaies P1719900A 0

TOTAL 115.414,57 €



Quart.- Notificar aquest acord als beneficiaris i, respecte a l’inici d’expedient de revocació

total o parcial, donar audiència als beneficiaris per un termini de 15 dies hàbils per tal que

puguin al·legar i presentar els documents que s’estimin pertinents.

Cinquè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució del present Decret.

Sisè. Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics  aquest Decret per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

Peu de recurs

“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."

Figueres, a la data de la signatura electrònica. 
(Document signat electrònicament)



ANNEX



R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2022/443)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/443 relatiu  a convocatòria  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 2022-2023.

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 2022-2023.

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 2022-2023, emesos pel Director
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació.

7. Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Emporda de data 13
d’abril  de 2021, mitjançant el qual s’aprovaven les bases reguladores reguladores
específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
i  no  competitiva  per  ajuts  individuals  de  menjador  escolar  adreçat  a  l’alumnat
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres
educatius sufragats amb fons públics, que consta a l’expedient 2021/426 relacionat
en el present expedient.

8. Vist que per Decret de Presidència, de data 20 d’octubre de 2020, es va aprovar el
Pla estratègic de subvencions pels anys 2021-2023, i que la convocatòria S’engloba
dins de la Línia 1 del citat pla, referent a activitats de caràcter social-beques de
menjador.

9. Vist que la quantitat total destinada a subvenció que ens ocupa és ampliable, restant
condicionada l’efectivitat de la quantitat addicional a la declaració de disponibilitat de
crèdit a conseqüència d’una ampliació de crèdit mitjançant la preceptiva aprovació
de la modificació pressupostària que procedeixi, la qual es produirà en un moment
anterior  a  la  resolució  de  la  concessió  de  la  subvenció,  en  funció  de  si  el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atorga la corresponent
addenda.

10.Vist que d’acord amb el Decret de Presidència núm. 2019/228, de data 17 de juliol
de 2019, l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern Local.

11.En data 7 de març de 2022  s’ha emès informe favorable per part del tècnic de
l’àrea d’ensenyament.

12.la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present
Proposta d’Acord.

13.Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

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).

• 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

Consell  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 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.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a l’òrgan col·legiat corresponent:

Primer.-Aprovar  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de
concurrència competitiva i no competitiva per ajuts individuals de menjador escolar adreçat
a l’alumnat  d’ensenyament obligatori  i  de segon cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en
centres educatius sufragats  amb fons públics pel  curs 2022-2023, la qual s’adjunta com
ANNEX II.

Segon.- Autoritzar la despesa per un import  2.860.329,34euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 35 3263 48000. 

Competència competitiva: 2.037.094,84€, dels quals 393.529,69€ corresponen a setembre i
octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022  i  1.643.565,16€,
corresponen als mesos de novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb
càrrec al la partida pressupostària de 2023.

Competència no competitiva: 823.234,50€, dels quals, 159.033,94 € corresponen als mesos
de  setembre  i  octubre  de  2022,  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  de  2022,  i
664.200,56 € corresponen a novembre i desembre de 2022 i de gener a juny de 2023, amb
càrrec a la partida pressupostària de 2023.

L’ampliació restarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit a conseqüència
d’una ampliació de crèdit mitjançant la preceptiva aprovació de la modificació pressupostària
que procedeixi,  la  qual  s’haurà  de  produir  en  un moment  anterior  a  la  resolució  de  la



concessió de la subvenció, en funció de si el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya atorga el corresponent finançament..

Estem davant d'un finançament anticipat, tota vegada que encara no s’ha dut a terme   la
formalització del finançament anual dels serveis de transport i menjador escolars en el marc
del conveni existent amb el Departament d’Ensenyament de La Generalitat de Catalunya. Per
tant aquesta despesa queda sotmesa a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels
recursos que l'han de finançar.

Aquestes despeses son de caràcter plurianual i la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzen els pressupostos respectius.

Tercer.-Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), i a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i al tauler d’anuncis. 

Quart.-Facultar  indistintament  la  presidenta  i  el  gerent  perquè  realitzin  tants  actes  i
gestions com calguin per executar el present acord.

Cinquè.- Condicionar el pagament de la subvenció a l’aprovació de la resolució per part del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Sisè.-Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

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."

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



ANNEX II

CONVOCATÒRIA  PER  A  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 2022-

2023. 

1 Regim Jurídic

Les  subvencions  objecte  de  la  present  convocatòria  es  regeixen  per  allò  establert  a  la

present  convocatòria;  les  bases  d'execució  del  pressupost,  la  Llei  38/2003,  de  17  de

novembre, General de Subvencions; el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat

per Reial Decret 886/2006, de 21 de juliol; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Públiques; el  Reial  Decret 130/2019, de 8 de

març, pel que es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les

subvencions  i  tots  els  altres  ajuts  públics;  les  Bases  Reguladores   especifiques  per  la

concessió de subvencions en regim de concurrència competitiva i no competitiva per ajuts

individuals de menjador escolar adreçats als alumnat d'ensenyament obligatori i de segon

cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en centres  educatius  sufragats  amb  fons  public  en

tramit d’aprovació;  el Decret 160/1996 de 14 de maig,  pel qual  es regula el servei escolar

de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament i les

restants  normes de  dret  administratiu  que  en  el  seu  cas  siguin  aplicables,  i  en  el  seu

defecte, les normes de dret privat. 

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions van ser aprovades per  Junta

de Govern en sessió de data 13 d’abril  de 2021 i publicades en en Butlletí  Oficial de la

Província núm.74 de data 20 d’abril de 2021.

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència

competitiva i no competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi

d'establir una prelació entre elles, en correspondència amb els criteris de valoració establerts

en les bases i en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent,

aquelles que hagin obtingut una més gran valoració en aplicació dels citats criteris.

2 Crèdits Pressupostaris 

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents:



Aplicació pressupostaria 35 3263 48000 

La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 2.860.329,34€

Aquesta quantia es de caràcter ampliable segons l’article 58.2 del RLGS

Les quanties es desglossen en les següents línies:  

Competència competitiva:  2.037.094,84€

Competència no competitiva: 823.234,50€

En cas que no s’esgoti el crèdit d’una de les línies anteriors es podrà traspassar a l’altra.

3 Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la Subvenció 

Objecte i finalitat

L’objecte de la subvenció és  incorporar els criteris establerts per el «grup de treball»,  i

establir el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les

subvencions  que  atorgui  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  a  través  de  l’àrea

d’Ensenyament, destinades al compliment del conveni amb el Departament d’Ensenyament

de  la  Generalitat  de  Catalunya  (Resolució  ENS/1803/2016)   i  que  te  com  a  objectiu

l'atorgament 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  2022-2023,  segons  els  criteris  emesos  pel  «grup  de  treball»  i  signats  pel  Director

General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Els crèdits pressupostaries i les quanties s’especifiquen en el punt 2 d’aquesta convocatòria.

La  finalitat de la subvenció:

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació Comarcal,

aquestes  subvencions  hauran de  fomentar  que les  famílies  amb dificultats  econòmiques

puguin utilitzar el servei  de  menjador escolar de les escoles de l’Alt Empordà els dies lectius

del  curs  2022-2023.  En  concret,  les  subvencions  objecte  de  les  presents  Bases  van

destinades al finançament les següents activitats:

1.a L'àpat del migdia dels dies lectius dels curs 2022-2023.

1.b La vigilància de l’alumnat en l’espai de temps que discorre entre les classes

del  matí  i  les  classes de la  tarda  dels  dies  lectius  dels  curs  2022-2023,

promovent actituds lúdiques i adequades en l’espai del menjador.



Despeses subvencionables 

Seran  despeses  subvencionables  aquelles  que  de  manera  indubtable  responguin  a  la

naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin durant

el curs en què s'hagi concedit la subvenció. 

En particular, es consideraran despeses subvencionables les següents:

a) L’àpat del migdia en el centre que està escolaritzat l’alumne, tots els dies lectius del curs

escolar 2022-2023

b)La vigilància de l’alumne entre les classes del matí i les classes de la tarda en el centre que

està escolaritzat l’alumne, tots els dies lectius del curs escolar 2022-2023

Despeses no subvencionables

No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades inequívocament amb

l’acció subvencionada.

Import de la subvenció

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, el

preu màxim de menjador escolar establert pel Departament d’Ensenyament.

L’import de la subvenció dependrà de la puntuació obtinguda, d’acord amb allò establert a

l’apartat 10 d’aquesta convocatòria. 

Període d’execució

Les  subvencions  concedides  a  l’empara  d’aquesta  convocatòria  s’hauran  de  destinar  al

finançament de les activitats descrites en l’apartat  anterior que es realitzin durant els dies

lectius del curs 2022-2023.

4 Requisits per a Sol·licitar la Subvenció i Forma d'Acreditar-los 



La concessió de Subvencions  en regim de concurrència  no competitiva tindrà el  mateix

procediment  que  el  de  competència  competitiva,   excepte,   a  la  presentació  de

documentació  de  les  sol·licituds,  atès  que  al  ser  una  subvenció  per  norma,  (Decret

160/1996) és suficient de presentar  la sol·licitud homologada corresponent.

Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

a Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de

Catalunya,  en  qualsevol  dels  cursos  dels  ensenyaments  de  segon  cicle

d'educació infantil, i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a

la convocatòria.

b No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.

c No estar en acolliment residencial.

d Fer ús del servei de menjador escolar.

e En  el  cas  de  ser  beneficiari  de  l’ajut  de  menjador,  l’alumne  s’ha

d’inscriure  com  usuari  fix  del  servei  de  menjador  a  l’empresa/ens  gestor

corresponent.

f Per la naturalesa de l'ajut i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la

condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establers a

l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tindran  la  condició  de  beneficiaris  els  alumnes  que  utilitzin  el  servei  de

menjador escolar de les escoles de l’Alt Empordà els dies lectius del curs 2022-

2023 als quals se’ls  atorgui  la subvenció objecte de la present convocatòria,

essent els representants legals els que formulin la sol·licitud corresponent.

5 Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment 

5.1 L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Consell Comarcal de l’Alt

Empordà, a tramés de l’àrea gestora de Cultura i Ensenyament



5.2 L’òrgan instructor  del  procediment  és  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  qui

tramitarà i gestionarà el mateix mitjançant a l’àrea gestora. Aquesta àrea realitzarà

d’ofici  totes  les  actuacions  que  estimi  necessàries  per  a  la  determinació,

coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals s’ha de dictar la

resolució.

5.3 L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la

Junta de Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència

2019/228.

6 Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació 

Termini

El termini de presentació serà el 31 de maig de 2022.

Documentació a aportar

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat en qualsevol dels següents

mitjans:

a)Presencialment en el registre d’entrada del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

b)Per mitjans telemàtics, via seu electrònica del Consell Comarcal.

c)Per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de

procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAP). 

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes Bases.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació i autorització següent:

1 La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts al

punt 10 d’aquesta convocatòria,  per a l'avaluació de les subvencions.

2 Model  normalitzat  de sol·licitud.  La família  pot  demanar  aquest  model  al  centre

educatiu o al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3 Volant de convivència actual.

4 NIF/NIE. Els alumnes en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de

família.



5 En el cas del sol·licitant, s'haurà d'informar de l'IDALU. La família pot demanar-ho al

centre educatiu.

6 Relació de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant

nomi cognoms i NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.

A  continuació  es  detallen  els  documents  complementaris  que  poden  adjuntar-se  a  la

sol·licitud de subvenció:

a Acreditació de situacions específiques de la unitat familiar, si s'escau:

i Infants  en  acolliment:  s'acreditarà  mitjançant  la  resolució

d'acolliment  de  la  Direcció  General  d'Atenció  a  la  Infància  i

l'Adolescència.

ii Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència

social de l’exercici 2021, atorgades per administracions públiques, que

tinguin  per  finalitat  atendre  situacions  de  necessitats  puntuals,

urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el

vestit i l'allotjament.

iii Conveni, sentència de divorci  o l'acta  final  de mediació del

Departament de Justícia.

iv Certificat  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  de  la

subvenció rebuda en l’exercici 2021 per l’ajut al pagament del lloguer.

v En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi

qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o

exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font

o fonts d'ingressos: 

o L'informe  de  la  vida  laboral  actualitzat,  emès  per  la

Seguretat Social.

o Les  persones  que  estiguin  donades  d’alta  al  sistema

especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà

aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021.

En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda

s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent

que serà valorada.



b Valoració per part dels serveis socials per situació social de risc (àmbit de

valoració c).

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a

la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

A l’efecte  de  determinar  la  puntuació  corresponent  en aquest  àmbit,  els

professionals dels serveis socials hauran de fer ús de l’eina de cribratge de

situacions  de  risc  i  desemparament  que  és  l’instrument  establert  pel

Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  per  a  determinar  les

situacions de risc, garantint una major unitat de criteri entre els diferents

professionals  a  l’hora  de  valorar  les  situacions  de  risc  i  on  es  tenen en

compte les situacions observades en l’infant i en la família.

               c)     En el cas que la família no tingui ni DNI, ni NIE, ni ingressos presentats, 

caldrà que a més a més,de l’eina de cribatge, serà necessari disposar del  

corresponent informe de serveis socials en el que haurà de fer constar  

aquells ingressos que pugui tenir la unitat familiar.

Amb la presentació de la sol·licitud, els sol·licitants hauran de donar la seva conformitat a

les següents autoritzacions:

1.a L'autorització,  de  tots  i  cadascun  dels  membres  de  la  unitat  familiar  del

sol·licitant, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d'Educació puguin

obtenir  d’altres administracions públiques la informació que resulti  necessària

per  a  la  determinació,  coneixement  i  comprovació  de  totes  les  dades

d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i familiars, així

com la renda i patrimoni familiar necessaris per a la resolució de la sol·licitud de

beca, la qual haurà d’estar degudament signada pels majors d’edat.

1.b L'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació

necessària  a  altres  Consells  receptors,  en  el  cas  que  hi  hagi  un  trasllat  de

l'alumne.

1.c L'autorització perquè el Consell Comarcal pugui traslladar la informació de l'ajut

de menjador a l'equip directiu del centre on estan escolaritzats els alumnes. En



cas que s’hagi presentat la sol·licitud davant del centre educatiu s’entendrà per

efectuada l’autorització

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües

cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original

o còpia degudament autenticada.

En el  supòsit  que els  documents exigits  ja  estiguessin  en poder  del  Consell

Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  el  sol·licitant  podrà  fer  ús  del  seu  dret  de  no

presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats

o emesos, sempre que no hagin transcorregut més de cinc (5) anys des de la

seva presentació.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

6.1 En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà

al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils a partir del

dia  següent  a  la  notificació,  procedeixi  a  la  seva  rectificació  o  a  les  esmenes

necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit/da de la

seva sol·licitud.

7 Proposta  de  resolució  provisional,  resolució  definitiva,  terminis  i

notificació 

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà el de

concurrència competitiva.

L’òrgan instructor del procediment és el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, qui tramitarà i

gestionarà el  mateix mitjançant  a l’àrea gestora.  Aquesta àrea realitzarà d’ofici  totes les

actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les

dades, en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o

document  que  acompanyi  la  sol·licitud  de  subvenció  determinarà  la  impossibilitat  de

continuar amb l’exercici del dret des del moment en què se’n tingui constància, donant lloc a

la inadmissió de la sol·licitud, prèvia audiència a l’interessat. En el supòsit que el Consell

Comarcal  de  l’Alt  Empordà  en  tingui  coneixement  una  vegada  concedida  la  subvenció,



s’iniciarà  el  procediment  de  revocació  o  de  reintegrament,  segons  correspongui;  sens

perjudici de l’obertura d’un expedient sancionador per la comissió d’una infracció tipificada a

la LGS.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà revisarà les peticions que reuneixin els requisits exigits

i procedirà a l’enviament de les dades corresponents al Departament d’Ensenyament, qui

formularà  l’anàlisi  de  les  citades  dades  amb  subjecció  als  criteris  objectius  detallats  a

l’apartat 10 per tal d’obtenir el resultat de l’atorgament de les subvencions. 

La  proposta  d’atorgament  per  part  del  Departament  d’Ensenyament  té  el  caràcter  de

vinculant pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de forma que, una vegada notificada, el

Consell Comarcal de l’Alt Empordà procedirà a formular la proposta de resolució provisional

d’acord amb els resultats notificats per part del Departament d’Ensenyament que s’aprovarà

per  La  Junta  de  Govern  Local.  Aquesta  resolució  provisional  haurà  de  notificar-se  als

interessats per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’acord amb allò previst a l’article

40 de  la  LPAP, concedint-los  un termini  de deu (10)  dies  per  a  presentar  al·legacions.

Respecte  a tots  aquells  sol.licitants  que hagin  presentat  la  seva sol·licitud en el  centre

educatiu corresponent, la citada resolució provisional es notificarà al mateix centre educatiu.

Examinades  les  al·legacions  presentades  en  el  seu  cas  pels  interessats,  per  part  del

Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  es  formularà  proposta  de

resolució definitiva per part de l’àrea gestora que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació

de sol·licitants  per  als  que es  proposa  la  concessió  de  la  subvenció,  i  la  seva quantia,

especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la; i contindrà

en el seu cas, la desestimació de les sol·licituds que corresponguin.

L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la Junta de

Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència 2019/228.

La  resolució  definitiva  s’ha  de  notificar  als  beneficiaris  de  manera individualitzada  en el

termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la data d’aprovació de la resolució. Tots

aquells  sol·licitants  que  hagin  presentat  la  seva  sol·licitud  en  el  centre  educatiu

corresponent,  la  citada  resolució  es  notificarà  al  mateix  centre  educatiu.  En  cas  de  no

presentar se al·legacions, esdevindrà definitiva la resolució provisional.



El  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  procedirà  a  resoldre  i  notificar  la  resolució  del

procediment: 

La convocatòria incorporarà un primer termini ordinari de presentació de sol·licituds fins el

27 maig de 2022, el seu termini de Resolució i notificació serà com a màxim el 14 d’octubre

de 2022.

Durant el curs s’haurà de preveure l’admissió de sol·licituds sobrevingudes.

En aquest sentit es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades

fora del termini establert en la convocatòria o bé que, durant el curs, les unitats familiars

al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica,

sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna

de les següents situacions:

 Nova matricula

 Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

 Unitats  familiars  que  la  seva  situació  econòmica  s’hagi  vist  greument

afectada per causa de força major i degudament justificada.


En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els

sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així

mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els

nous rendiments de la unitat familiar.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima als interessats

per  a  entendre  desestimada  per  silenci  administratiu  la  sol·licitud  de  concessió  de  la

subvenció.

8 Reformulació de les Sol·licituds 

Tenint en compte la naturalesa de les subvencions regulades per les presents Bases, no és

aplicable la reformulació de la sol·licitud per part del beneficiari.

9 Fi de la Via Administrativa 



9.1 L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa. 

9.2 En correspondència amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

contra la mencionada resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició

davant del mateix òrgan que l’hagi dictat, en el termini d'un mes a comptar des de

l'endemà  de  la  recepció  de  la  notificació,  o  bé  directament  recurs  contenciós

administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini

de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de

conformitat amb l'article 46 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,  de la Jurisdicció

Contenciós-Administrativa. 

10 Criteris de Valoració de Sol·licituds 

Les subvencions s’atorgaran als alumnes que compleixin els requisits establerts i finançaran

el 70% o fins el 100% del cost del menjador d’acord amb allò establert als presents criteris,

cost  que  no  podrà  superar  en  cap  cas  el  preu  màxim  establert  pel  Departament

d’Ensenyament. 

Per  a  la  valoració  de  les  sol·licituds  presentades,  únicament  es  tindran  en  compte  els

següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:

a Càcul  de  la  renda  familiar.  El  Consell  Comarcal  o  el  Departament

d'Ensenyament  calcularà  la  renda  familiar  per  l'agregació  de  les  rendes

corresponents a l'exercici de 2021 de cada un dels membre computables de la

família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s'indica en els

paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost

sobre la renda de les persones físiques.

i Per a la determinació de la renda dels membres computables que

hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones

físiques, es procedirà de la manera següent:



1 Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable

de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues

patrimonials corresponents de 2017 a 2020, i el saldo net negatiu de

rendiments  de  capital  mobiliari  de  2017,  2018,   2019,  i  2020  a

integrar a la base imposable de l'estalvi.

2 Segon:  a  aquest  resultat  es  restarà  la  quota  resultant  de

l'autoliquidació.

3 Per a la determinació de la renda dels membres computables que

obtinguin  ingressos propis  i  no  hagin  presentat  declaració  per

l'impost  sobre  la  renda  de  les  persones  físiques,  se  seguirà el

procediment  descrit  en  l'apartat  primer,  i  del  resultat  obtingut  es

restaran els pagaments efectuats a compte.

4 En  els casos  que  algun  dels  membres  de  la  unitat  familiar  rebi

qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments  no tributables o

exempts, caldrà aportar  la següent documentació,  en funció de la

font o fonts d'ingressos:

o Original  i  fotocòpia  de  l'informe  de  vida  laboral

actualitzat, emès per la Seguretat Social.

o Les persones que percebin prestacions econòmiques per

ajuts  de  lloguer  de  l’habitatge:  resolució  o  certificació  de

l’Agencia Catalana de l’Habitatge.

o Les  persones  que  estiguin  donades  d’alta  al  sistema

especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà

aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2021.

5 En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda

s'haurà d'acreditar  mitjançant qualsevol altra documentació fefaent

que serà valorada per la Comissió d’adjudicació.

ii Deduccions de la renda familiar: A l'efecte de la determinació de

la renda a què es refereixen els paràgrafs anteriors, un cop calculada la

renda familiar a efectes de l'ajut, s'aplicaran les següents deduccions:

o El  cinquanta  per  cent  dels  ingressos  aportats  per

qualsevol dels membres computables de la família diferents dels

sustentadors principals.



o La  quantitat  de  500,00  €  per  motius  de  durada  del

desplaçament i distància, quan concorrin les situacions següents:

 Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim

de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a

25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva

residència habitual fins al centre on està escolaritzat.

 Que  l'alumne estigui  escolaritzat  en  el  centre

determinat pel Departament d'Educació o el més proper

al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de

l'educació  primària  es  consideraran centres  proposats

Departament  els  inclosos  en  l'àrea  d'influència

determinada  i  pel  que  fa  a  l'educació  secundària

obligatòria,  es  considerarà  com  a  centre  proposat,

aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En

cas  que  el  Departament  hagi  derivat  l'alumne  a  un

centre  diferent,  per  manca  d'oferta  educativa,  també

s'entendrà  que  aquest  centre  és  el  proposat  pel

Departament.

 No  tenir  el  servei de  transport  escolar  amb

caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

o La quantitat  de 800,00 € per cada germà o germana,

incloent-hi  la  persona  sol·licitant  que  convisqui  en  el  domicili

familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

o La quantitat de 800€ que acreditin l'existència d’infants

en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena. 

iii En cas que no s'obtingui la corresponent autorització per realitzar

els creuaments caldrà que tots els membres de la unitat familiar aportin

la documentació necessària, expedida pels organismes competents, per

tal de determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum

de negoci.

b Valoració de situacions específiques de la unitat familiar. Per aquest

concepte, s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per



l'agregació dels punts obtinguts, de tots els membres de la unitat familiar,

pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran

d'acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l'organisme competent.

o Qualificació de família nombrosa general, li correspon 1,5  

punts.

o Qualificació  de  família  nombrosa especial,  li  correspon 3  

punts.

o Condició de família monoparental general, li correspon 1,5 

punts.

o Condició de família monoparental  especial, li  correspon 3  

punts.

o Existència  d'infants  en  acolliment  en  la  unitat  familiar  

extensa o aliena, li correspon 3  punts.  

o Condició de discapacitat de fins a un 33%, li correspon 1,5 

punts.                      

o Condició de discapacitat de més d'un 33%, li correspon 3  

punts.

o Redistribució  equilibrada  d'alumnat  amb  necessitats  

educatives específiques, li correspon fins a 3 punts.

La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a

efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat

familiar.

a Valoració per part dels serveis socials per necessitat social. Per aquest

concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas serà

preceptiu que l'alumne estigui  en seguiment,  per part  dels serveis  socials,

mitjançant  el  qual  s'acreditarà l'existència d'una necessitat  social  d'aquesta

família. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de

treball per risc d'exclusió social.



o Situació de risc social, 10 punts.

o Situació de risc social greu, 15 punts.

1.1 Consideració dels membres computables de la unitat familiar. 

a Per  al  càlcul  de  la  renda  familiar  als  efectes  d'aquests  ajuts,  són

membres  computables  els  progenitors,  si  escau,  el/la  tutor/a  o  persona

encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans

solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31

de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més

edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial,

així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix

domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

b En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà

membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No

obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si  escau, el nou

cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà

dins del còmput de la renda familiar.

1.2 Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.

a Unitats familiar amb situació de custòdia compartida. En els casos de

custòdia  compartida,  es  consideraran  membres  de  la  unitat  familiar

únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els

fills  comuns  d'aquests.  En  el  cas  que  només  el  necessiti  un  dels

progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només

li  correspondrà  un  ajut  pels  dies  de  custòdia  que  estableixi  el  conveni

regulador.

En  el  cas  que  posteriorment  a  la  tramitació  de  l’ajut  amb  un  sol

progenitor  l’altre  progenitor  també el  vulgui  sol·licitar,  es farà una

nova  valoració  atenint-nos  al  criteri  inicial,  d’acord  amb  el  que

estableix  en  el  paràgraf  anterior  .  Aquesta  revisió  pot  comportar

canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un

únic progenitor. 



b Unitats familiar amb situació de violència de gènere. En aquests casos

caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la

identificació  de  les  situacions  de  violència  masclista,  i  48,  en  relació  al

tractament d'ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les

dones a eradicar la violència masclista (DOGC Núm. 5123-2.5.2008).

1.3 A continuació es detallen els llindars de renda, volum de negoci i capital mobiliari de

patrimoni  als efectes de determinar l’existència del dret a percebre la subvenció

objecte de les presents bases:

1 El  llindar  de renda,  tram garantit  d'ajut  del  70%. El  llindar  es

calcularà  en  funció  dels  membres  computables  de  la  unitat  familiar  i  per

l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

o  Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €.

o Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 €.

o  Altres adults que integren la unitat familiar diferents als  

sustentadors principals: 2.841,40 €.

o Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €.

Si la renda familiar actual no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a

un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el

preu  màxim establert  pel  Departament.  Aquelles  sol·licituds  que  estiguin  per

sobre d'aquest llindar, constaran com a denegades.

2 Llindar  de  renda,  tram garantit  d'ajut  del  100%: El  llindar  de

renda és el 60% de l'establert per l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 70% i

acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits establert b i

c.

Si la renda familiar anual no supera aquest llindar i s’assoleix la puntuació mínima

establerta en els àmbit socials (b i c), s’atorgarà un ajut del 100% del cost del

servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel

Departament d’Educació.



3 Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100% per a alumnat

amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%: El llindar de

renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit

del 70% i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat

haurà  de  ser  acreditada  mitjançant  la  corresponent  certificació  de  l'òrgan

competent.

1 Llindar  de  volum  de  negoci: Podran  optar  als  ajuts  les  unitats

familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels

membres  computables  de  la  unitat  familiar  que  no  superin  la  quantia  de

155.000,00 €:

a Ingressos  procedents  d'activitats  econòmiques  en  estimació

directa o en estimació objectiva.

b Ingressos  procedents  d'una  participació  del  conjunt  dels

membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats

econòmiques  desenvolupades  a  través  d'entitats  sense  personalitat

jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als

ingressos totals  de  les  activitats  el  percentatge  de participació  de  les

mateixes.

2 Llindar  de  rendiments  patrimonials: Podran  optar  als  ajuts  les

unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital

mobiliari  més  el  saldo  net  positiu  de  tots  els  guanys  i  pèrdues  patrimonials

pertanyents als  membres computables  de la família,  excloent les  subvencions

rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la

renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00€.

No es tindran en compte  als  efectes previstos  en aquest  apartat  els  primers

1.500,00€ dels premis, en metàl·lic o en espècie, obtinguts per la participació en

jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així  mateix,  tampoc  es  tindran  el  compte  aquelles  prestacions  econòmiques

d'urgència  social,  atorgades  per  administracions  públiques,  que  tinguin  per

finalitat  atendre  situacions  de  necessitats  puntuals,  urgents  i  bàsiques,  de



subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin

estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que

disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques per al seu

valor a 31 de desembre de 2021.

3 Llindar de valors cadastrals finques urbanes: Podran optar als ajuts

les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes

dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge

habitual, no superi els 42.900,00 euros. 

1.a En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió

cadastral  estigui  compresa  entre  l'1  de  gener  de  1990  i  el  31  de

desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. 

1.b En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre

de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,36 els revisats el 2014.

Per 0,36 els revisats el 2015.

Per 0,36 els revisats el 2016.  

Per 0,36 els revisats el 2017.

Per 0,36 els revisats el 2018.

Per 0,36 els revisats el 2019.

         Per 0,36 els revisats el 2020.



         Per 0,36 els revisats el 2021.

4 Llindar  de valors cadastrals  finques  rústiques: Podran  optar  als

ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques

rústiques, exclòs l'habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de

la unitat  familiar no superi  la quantitat  de 13.130,00 euros per cada membre

computable.

Als  efectes  del  còmput  dels  elements  patrimonials  i  valors  cadastrals  que  fan  

referència els apartats anteriors es deduirà el 50 % del valor dels que pertanyin  

a  qualsevol  membre  computable  de  la  família,  exclosos  els  sustentadors  

principals.

11 Mitjans de notificació o publicació 

11.1 El Consell Comarcal publicarà la convocatòria i les resolucions de les subvencions

atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la

pàgina web de la corporació, així com en aquells altres mitjans que es consideri

oportú.

11.2 Les notificacions es practicaran, tenint en compte l'establert a aquests efectes en

l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de

les Administracions Públiques.



RN: 02/FF/pa (Núm. Exp: 2022/225)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a la contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de
l’Alt Empordà. a) Aprovació de l'expedient. b) Convocatòria de licitació.-

Antecedents de fet 

La cap de l’àrea d’Ensenyament ha emès informe memòria de data 14 de març de 2022, en

què s’informa favorablement la contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la

comarca de l’Alt Empordà. 

Per part del Consell Comarcal s’estima procedent aquesta contractació per tal d’assolir els

objectius que s’indiquen a l’esmentat informe memòria.

La competència objecte del contracte és una competència delegada, prevista a les  fitxes

10.1 i 10.2 del Programa d’Actuació Comarcal.

S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el plec de

prescripcions tècniques.

El  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  l’expedient  de  contractació  han  estat

informats favorablement pels serveis jurídics de la corporació en data 5 d’abril de 2022.

Consta  a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció 

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública

- Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de contractació

pública.



- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per

RD 1098/2001, de 12 d’octubre.

- L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern

Proposta d’acord: 

Per tant, proposo a la Junta de Govern:

Primer.. Aprovar l’informe memòria emès per la Cap de l’àrea d’Ensenyament del Consell

Comarcal.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del servei  de transport escolar col.lectiu a la

comarca de l’Alt Empordà. 

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de transport escolar col.lectiu a la

comarca de l’Alt Empordà, dividit en els tretze lots següents:

Lot 1 01R3 Armentera – INS Castelló d’Empúries
Lot 2 01R5 Fortià – INS Castelló d’Empúries
Lot 3 08R2 Llampaies – Vilaúr – Sant Mori – Ventalló (molí cal Carreter) – Vilarrobau –

Vallveralla – Arbre Sec – INS El Pedró
LOT 4 09R4 Mas Virosella – Terrades – Palau-Surroca – Hostalets de Llers – ESC Llers
LOT 5 19R3 Cabanes – Vilanova de la Muga – INS Peralada
LOT 6 24R2 Agullana – Can Romans – INS La Jonquera
LOT 7 25R1 Cantallops – ESC Josep Peñuelas del Rio
LOT 8 29R3 Vilamaniscle – Garriguella – Vilajuïga – INS Llançà
LOT 9 30R6 Pau – Palau-Saverdera – INS Illa de Rodes – INS Cap Norfeu
LOT 10 36R2 Santa  Margarita  –  Empuriabrava  – Castelló  d’Empúries  (pavelló)  –  CEE

Mare de Déu del Mont
LOT 11 38R1 Roses . Castelló d’Empúries (Botxí) – CEE Mare de Déu del Mont
LOT 12 40R1 Pontós – Les Roques – Bàscara – Garrigàs – Siurana – Vilamalla polígon –

Vilamalla poble – INS Ramon Muntaner
LOT 13 47R1 El Far d’Empordà – Santa Llogaia d’Àlguema – Av. Barcelona – Figueres –

CEE Mare de Déu del Mont

Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions

tècniques  reguladors del contracte.



Cinquè. Convocar la licitació del servei de transport escolar col.lectiu a la comarca de l’Alt

Empordà,  mitjançant  procediment  obert  subjecte  a  regulació  harmonitzada  i   tramitació

ordinària,   amb un pressupost base de licitació d’1.255.797,00€, IVA exclòs, formulat en

termes  de  preus  unitaris,  que  més  78.766,56€  en  concepte  d’IVA,  fa  un  total  de

1.334.563,56€,  i una durada coincident amb els cursos escolars 2022-2023, 2023-2024 i

2024-2025, amb possibilitat de pròrroga per al curs 2025-2026.

El pressupost base de licitació, desglossat per lots, és el següent: 

Import, IVA exclòs Import IVA Import, IVA inclòs

LOT 1 84.996,00€ 8.499,6€ 93.495,60€

LOT 2 75.497,40€ 7.549,74€ 83.047,14€

LOT 3 139.212,00€ EXEMPT 139.212,00€

LOT 4 80.244,00€ 8.024,40€ 88.268,40€

LOT 5 81.826,20€ 8.182,62€ 90.008,82€

LOT 6 73.915,20€ 7.391,52€ 81.306,72€

LOT 7 73.548,00€ 7.354,80€ 80.902,80€

LOT 8 118.470,60€ 11.847,06€ 130.317,66€

LOT 9 84.996,00€ 8.499,60€ 93.495,60€

LOT 10 122.229,00€ EXEMPT 122.229,00€

LOT 11 127.283,40€ EXEMPT 127.283,40€

LOT 12 114.172,20€ 11.417,22€ 125.589,42€

LOT 13 79.407,00€ EXEMPT 79.407,00€

Sisè.-  Autoritzar  la  despesa  derivada  de  la  present  contractació  per  un  import  total

d’1.334.563,56€,  amb la periodificació següent:

S/IVA IVA IVA INCLÒS

2022 167.439,60 10.502,21 177.941,81

2023 418.599,00 26.255,52 444.854,52

2024 418.599,00 26.255,52 444.854,52

2025 251.159,40 15.753,31 266.912,71

1.255.797,00 78.766,56 1.334.563,56



La despesa derivada de la present contractació corresponent a l’exercici 2022 s’efectuarà

amb càrrec a l’aplicació  35.3262.22799 del pressupost. Per als exercicis següents, resta

condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries

corresponents.

En  tractar-se  d'una  contractació  anticipada,  atès  que  encara  no  s’ha  dut  a  terme   la
formalització del finançament anual dels serveis de transport i menjador escolars en el marc
del conveni existent amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat  de Catalunya,
l'adjudicació del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació
dels recursos que l'han de finançar.

Setè. Publicar  el corresponent anunci de licitació en el perfil  del  contractant del  Consell

Comarcal i en el DOUE per tal que en el termini de 35 dies naturals a comptar des de la data

de  tramesa  de  l’anunci  de  licitació  a  l’oficina  de  publicacions  dels  DOUE  les  empreses

interessades puguin presentar les seves propostes.

Vuitè. Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tant actes i gestions

com calguin per  a l’execució del present acord.

Novè. Comunicar el present acord a l’àrea de Serveis Econòmics i a l’àrea d’Ensenyament

del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:
- Potestativament, recurs especial en matèria de contractació, prèviament o alternativa a la
interposició del recurs contenciós administratiu.  El termini per interposar el recurs especial
en matèria de contractació pública serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
data  fefaent  de  la  publicació  de  l’acte  impugnat  en  el  Perfil  de  contractant.  Contra  la
resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació de la resolució- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la Província de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació."

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N: 02/LS/pa (Núm. Exp: 2021/2070)

JUNTA DE GOVERN 

PROPOSTA  D'ACORD  DE  LA  CONSELLERA  DELEGADA  DE  L’ÀREA  DE  MEDI
AMBIENT

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu  a la contractació  del subministrament de 10.000 imants impresos amb
informació  relacionada  amb  la  selecció  de  residus  a)  Requeriment  d’esmena  ofertes
presentades.-

Fets

La  Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data dia 8 de març de 2022, va

aprovar l’expedient de contractació del subministrament de 10.000 imants impresos amb la

informació  relacionada  amb  la  selecció  de  residus;  va  aprovar  el  plec  de  clàusules

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i va

disposar  convocar  la  licitació,  per  procediment  obert  simplificat  abreujat  i  tramitació

ordinària,  amb  un  pressupost  base  de  licitació  de  15.050,00€,  que  més  3.160,50€  en

concepte del 21% d'IVA, fan un total de 18.210,50€, i una durada de trenta dies naturals.

Durant  el  termini de presentació de proposicions, que finalitzava el dia 24 de març del
2022,  van presentar oferta les empreses següents: 

• ARTES GRÀFICAS AUXILIARES DEL LIBRO SL 
• FABRICATS I MANIPULATS SIGNO SL
• GRAFIQUES MONTSERRAT SA
• GRAMAGRAF SCCL
• JOSEP LOPEZ NOVELL
• MASTER TOUCH PUBLICIDAD SL 
• NEW LINE 2000 SA
• ORMOGRAF SA 
• REALIZACIONES PUBLICITARIAS GAMA SL 
• RELIEVES BASTERRA SA 
• ROTAGRAMA SL
• SAL&VIC IMPORT TRADE SL 
• SERVICIOS PLENOS DE MANIPULACIÓN SL
• SPORA SERVEIS AMBIENTALS SL 
• TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL
• TRAMA DE GASLLAR SL



La cap de l’àrea de medi ambient ha emès informe de data 6 d’abril de 2022, segons el qual,
un cop analitzades les ofertes presentades, s’han detectat deficiències en la documentació
presentada per les empreses GRAFIQUES MONTSERRAT SA I RELIEVES BASTERRA SL atès
que no hi ha coincidència entre la persona que subscriu la documentació i la que la signa.

La  tècnica  d’administració  general,  servei  jurídic  adscrit  a  l’àrea  de  Secretaria,  informa
favorablement el contingut de la present proposta d’acord.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de

contractes de les administracions públiques.

- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,de 30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la Llei.

- Decret Llei  3/2016, de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de contractació

pública.

- L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord

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

Proposta d’acord

Per tant, es proposa a la Junta de Govern:

Primer.  Requerir les empreses GRAFIQUES MONTSERRAT SA I RELIEVES BASTERRA SL

perquè en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del

present acord esmenin la documentació presentada, de manera que la persona que tingui la

representació legal de l’empresa sigui la que subscriu i signa tota la documentació, tant la

declaració responsable com l’oferta.

Segon.- Notificar el present acord a les empreses GRAFIQUES MONTSERRAT SA I RELIEVES

BASTERRA SL.

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

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

RECURSOS 

Aquesta resolució no es pot impugnar, ja que es tracta d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat

Figueres, a la data de la signatura electrònica



R/N:02 /FF/cn (Núm. Exp: 2022/513)
ASSUMPTE:  Adquisició de 15 u. Portàtils HP ProBook i  15 u.  Docking stations

PROPOSTA D'ACORD DE LA PRESIDENTA A LA JUNTA DE GOVERN

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/513 relatiu a la contractació derivada per al subministrament de 15
portàtils HP ProBook i 15 Docking stations.- Aprovació.-

Antecedents     de     fet  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acord de Ple de data 21 de maig de 2019 es va

adherir al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que

l'Associació  Catalana  de  Municipis  (ACM)  conjuntament  amb  el  Consorci  Català  pel

Desenvolupament Local (CCDL), té constituït.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 22 de juny de 2021 va aprovar per

unanimitat l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament d’equips informàtics i determinades

llicències de programari  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09)

durant el període de la seva vigència (fins el 02/12/2022), més dues pròrrogues de dotze

mesos addicionals cadascuna d’elles.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té necessitat de renovar diferents equips informàtics,

corresponents al lot 2 Portàtils i accessoris, Sublot 2.2 Avançat i5. 

En  relació  al  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  dels  contractes  basats,  apartat  IV,

clàusula 40, punt B apartat 2 del Plec de clàusules administratives de l’Acord Marc, referent

l’adjudicació dels contractes basats sense necessitat d’una nova licitació, estableix que es

pot  realitzar  l’adjudicació  del  contracte  a qualsevol de les empreses seleccionades en la

unitat de licitació corresponent seguint el criteri de caràcter alternatiu següent:

«Els contractes basats que d’import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran

adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan la quantitat

anual que s’adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa seleccionada, no superi aquesta xifra

dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l’article 118 de la LCSP.»



El pressupost de l’empresa adjudicatària ABAST Systems & Solutions, SL corresponent a   15

portàtils HP ProBook i 15 Docking stations és de 12.763,08 €  (Iva inclòs).

La clàusula 42, apartat a) del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc,

en relació als contractes basats  dels lots 1 a 14, estableix que en els contractes basats

d'imports  inferiors  a  15.000€  (IVA  exclòs)  la  constitució  de  la  garantia  definitiva  serà

potestativa per l'òrgan de contractació.

Consta a l'expedient informe favorable emès per part del tècnic de l’àrea d’Informàtica del

Consell Comarcal en data 6 d' abril de 2022, en què justifica la necessitat de la contractació

derivada a l’empresa adjudicatària  ABAST Systems & Solutions, SL dels bens següents per

import de 12.763,08€ (Iva inclòs): 

• 15 portàtils HP ProBook 

• 15 Docking stations

En data 7 d’abril de 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea

de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció.

Fonaments     de     dret  

• Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

• Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

• Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

• Articles  153  i  220  de  la  LCSP  pel  que  fa  a  la  formalització  dels  contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

• L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació  pública  que  deroga  la  Directiva  2004/18/CEE  (en  endavant,  DN)  i
l’article 221.3 de la LCSP.



• L’Acord en qüestió i  els seus contractes basats  tenen caràcter  administratiu  i  es
regeixen pel PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la
resta  de  normativa  concordant  aplicable  que  resulti  d’aplicació  en  matèria  de
contractació dels ens locals.

• Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  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).

• Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació  i  règim  de  centrals  de  contractació  i  l’adhesió  a  aquestes  i  articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada
en vigor de la nova LCSP.

• Articles  219  a  222  de  la  nova  LCSP  en  relació  al  règim  dels  Acords  marc,  i
l’adjudicació de contractes basats en aquests.

• Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.

L'òrgan competent per a aquesta contractació derivada és la Junta de Govern Local, d'acord

amb l’establert a la Disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic

(LCSP) i en virtut de la delegació de competències de la Presidència en favor de la Junta de

Govern Local en data 17 de juliol de 2019.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern:

Primer.- Adjudicar  el  contracte  a  l’empresa  ABAST Systems  & Solutions,  SL,  amb NIF
B59104612, en la modalitat de compra derivada,  per al subministrament dels bens següents
per import de 12.763,08 € (Iva inclòs): 

• 15 portàtils HP ProBook 

• 15 Docking stations



Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa derivada de la present contractació,
per import de  12.763,08 € (Iva inclòs) que s’imputarà, dins del pressupost comarcal de
l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.9201.62600.

Tercer.- Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de prestació de la garantia definitiva.

Quart.-  Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Cinquè.-Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució dels presents acords. 

Sisè.- Comunicar als serveis econòmics aquests acords per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

Setè.-  Publicar l'adjudicació i formalització del contracte al perfil del contractant del Consell
Comarcal.

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. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)



R/N:12/JJ/  (Núm. Exp:  2022/671)

PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN

Identificació         de         l’expedient  

Expedient número 2022/671 relatiu al contracte de cessió, en règim de comodat, del fons

documental  personal del  Sr. Joan Guillamet Tuébols a l’Arxiu Comarcal  de l’Alt Empordà

(aprovació).

Antecedents     de     fet  

1. El  senyor   J aume  Gu i l l ame t  L l o v e r a s ,  amb  DN I  4 0420884 -V ,
dom i c i l i a t  a l  c a r r e r  Ro ca f o r t ,  244 ,  de  Ba r c e l ona ,  h a sol·licitat
l’ingrés del fons documental del Sr. Joan Guillamet Tuébols a l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Empordà.

2. Atès que el 29 de novembre de 2013 l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van subscriure un

conveni pel qual es delegaven en el Consell Comarcal les competències en matèria

d’arxius previstes en el Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències

en matèria de cultura a les comarques.

Atès que, d’acord amb allò disposat a l’article 30.2 de la Llei 10/2001, de 13 de

juliol,  d’arxius i  documents,  els  arxius comarcals,  se’ns perjudici  que l’organisme

originari en conservi en tot cas la titularitat, els correspon rebre la documentació de

les  persones  físiques  o jurídiques  d’interès històric  i/o  cultural  del  seu respectiu

àmbit territorial.

El Sr. Jaume Guillamet Lloveras, amb DNI 40420884-V, en nom i interès propi, ha

manifestat  la  voluntat  de  cedir  en  comodat  al  Departament  de  Cultura  de  la

Generalitat de Catalunya el fons documental personal del Sr. Joan Guillamet Tuébols

per tal de ser ingressat a l’Arxiu Comarcal.



3. En data 23 de febrer de 2022 la directora de l’Arxiu Comarcal ha efectuat

la  valoració  tècnica  i  econòmica  de  la  documentació  i  en  recomana

l’acceptació. 

4. La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present

Proposta d’Acord.

Fonaments     de     dret  

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

2. Decret 208/1989. d’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a

les comarques.

3. 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.

4. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’organització comarcal de Catalunya.

5. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

6. Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les

Administracions Públiques.

7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

8. Codi civil.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

Primer.- Autoritzar la signatura de la presidenta del Consell Comarcal, Sra. Sònia Martínez

Juli, en nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà al contracte de cessió, en

règim de comodat, del fons documental personal del Sr. Joan Guillamet Tuébols per al seu

ingrés a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.



Segon.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com

calguin per l’execució dels presents acords.

Peu de     recurs  

«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».

Figueres, a la data de la signatura electrònica.


