
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 d’un suport imantat imprès amb la
informació  relacionada  amb  la  selecció  de  residus.-  a)  Aprovació  de  l'expedient.- b)
Convocatòria de licitació.-

Fets

La cap de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha emès informe  memòria de data

1 de febrer de 2022 en què es proposa la contractació del subministrament d’un suport

imantat imprès amb la informació relacionada amb la selecció de residus.

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

11.18 , 11.19 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 8 de febrer de 2022.

Existeix crèdit  suficient a l’aplicació 45.17000.2269902 del vigent pressupost del  Consell

Comarcal.

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 tot això, PROPOSO:

Primer.- Aprovar l’informe memòria emès per la cap de l’àrea de Medi Ambient del  Consell

Comarcal de l’Alt Empordà.

Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’un suport imantat imprès

amb la informació relacionada amb la selecció de residus.

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació.

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

tècniques reguladors del contracte.

Cinquè.- Convocar,  per procediment  obert  simplificat  abreujat i  tramitació  ordinària,  la

licitació del subministrament d’un suport imantat imprès amb la informació relacionada amb

la  selecció  de  residus,  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.

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

18.210,50€,  IVA  inclòs,  amb  càrrec  a  l'aplicació  45.17000.2269902  del  pressupost  de

l'exercici 2022.



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

Comarcal per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la

data de la seva publicació 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 del Consell Comarcal.

RECURSOS

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es
podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut
en  el  termini  d'un  mes  comptat  a  partir  del  dia  següent  al  de  la  seva  publicació.
Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició,
sense notificar-ne la seva resolució, el recurs potestatiu de reposició s'entendrà desestimat
per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedita la via contenciosa
administrativa.  Si  s'ha  formulat  el  recurs  de  reposició  potestatiu,  el  recurs  contenciós
administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit
recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

-  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:12/MT/mval (Núm. Exp:2022/317)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a suport a la candidatura de l’empresa SARFA, SL al premi «Xiquet sabater

al projecte empresarial»

Fets

En data 11 de febrer va entrar  per registre d’entrada RE 2022/1829 la proposta de la
candidatura de Moventis-Sarfa per el premi «Xiquet Sabater al projecte empresarial»

L’empresa Moventis-Sarfa ha contribuit i contribueix clarament a l’enriquiment de l’atractiu
de les marques Costa Brava i/o Pirineu de Girona

L’empresa  Moventis-Sarfa ha destacat per la seva activitat en favor del desenvolupament
del turisme a les comarques gironines.

Els mèrits de l’empresa Moventis-Sarfa són sobradament coneguts:

Primer Una llarga trajectòria professional sense interrupció de l’activitat des de el 1921 fins
a l’actualitat (s’adjunta memòria com Annex I)

Segon  Participa en organismes mixtes públic/privat per a la gestió del turisme com:

I- Membre del consell assessor de Costa Brava Pirineu de Girona
II- Comitè executiu de l’associació transports de Girona
III-  Comitè  executiu  de  la  Federació  Empresarial  Catalana  d’Autotransport  de  
Viatgers.
IV- Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Palamós
V- Comitè Executiu de Promoció economica de Palafrugell

 VI- Membre de l’Assemblea General de la Mesa Empresarial de turisme
de Lloret de Mar.

Tercer Moventis-Sarfa ha incorporat en els títols de transport T-10 i  T-20 el  nom de la
marca «Costa Brava»

Quart  Moventis-Sarfa executa polítiques de formació de personal en matèria de protecció
de  dades,  guia  de  bones  pràctiques  del  correu  electrònic,  sensibilització  per  igualtat
d'oportunitats, sistema de reducció de la sinistralitat.



Cinquè Moventis-Sarfa  promou entre  els  clients  la  marca  Costa  Brava,   la  cultura  i  el
patrimoni  de les  comarques gironines.  Exemple:  el  2020 va engegar  una campanya de
publicitat per fomentar el turisme de proximitat.

Sisè  Moventis-Sarfa te disponible tota la informació de les línies regulars de viatgers en una
App on es  pot  consultar  i  planificar  recorreguts,  consultar  incidències,  geolocalitzar  les
parades mes properes. Així mateix en la Web de Sarfa es pot trobar tota la informació
referida a línies i horaris.

En data 15 de febrer de 2022 s’ha emès informe favorable per part del tècnic de l’àrea

d’ensenyament

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

• 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).

Proposta      d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-L’Adhesió  del  Consell  comarcal  de  l’Alt  Empordà   per  donar  suport  a  la  la
candidatura   de  l’empresa  Moventis-Sarfa  al  premi  «Xiquet  sabater  al  projecte
empresarial».

Segon.-Notificar als interessats aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

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

com calguin  per l’execució dels presents acords.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



R/N:13/MT/mval (Núm. Exp:2021/426)

JUNTA DE GOVERN

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

Identificació de l’expedient

Expedient  2201/426 relatiu  a  la resolució  de 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  per  al  curs  2021-2022.  Noves  sol·licituds

acceptades per canvi substancial de situació, o per trasllat d’altres comarques.

Fets

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

D'acord amb 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 per al curs 2021-2022, aprovada per Junta de Govern

Local en data 13 d’abril de 2021 i publicada al BOP num 74 de data 20 d’abril de 2021.

La previsió total en la convocatòria del curs 2021-2022 fou de 2.994.846,74€.

Les bases d’ajuts individuals de menjador en règim de concurrència competitiva no disposen
d’una comissió avaluadora. La valoració i baremació de les sol·licituds dels ajuts es fan de
manera automàtica. L’aplicació del Departament d’ensenyament que ho gestiona s’anomena
BOGA. És a Boga on el Consell Comarcal consulta els resultats dels ajuts, amb aquests
resultats prepara l’expedient d’adjudicació dels ajuts.



Les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva per al

curs 2021-2022,atorgades per Junta de Govern de data 10 d’octubre de 2021 sumaven

l’import de 1.987.480,29.

Les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva per al

curs 2021-2022, atorgades en període de recursos per Junta de Govern de data 28 de

desembre de 2021 sumaven l’import de 318.137,56€.

Les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva per al

curs 2021-2022, que s’han atorgat de forma extraordinària des del període de recursos fins

a data d’avui, per motiu de ser : Noves sol·licituds acceptades per canvi de situació, o per

trasllat d’altres comarques, sumen l’import de 23.544,94€

Les sol·licituds i al·legacions presentades fora de termini o que no compleixen els requisits

de canvi de situació no s’admeten.

El total atorgat per ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva per

al curs 2021-2022, finalment despres e l’adjudicació de gener, es de 2.329.162,79€

PERÍODE 1A
ADJUDICACIO

ADJUDICACIO
RECURSOS

ADJUDIC
GENER

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-
octubre 2021

382.261,84€ 61.162,87 566,96€ 443.991,67 €

Novembre  2021-
Desembre 2021

385.428,41€ 61.740,15 771,86€ 447.940,42 €

Gener  2022  –
Juny 2022

1.219.790,04€ 195.234,54 22.206,12€ 1.437.230,70 €

TOTAL 1.987.480,29€ 318.137,56 23.544,94€ 2.329.162,79 €



El ajuts de menjador obligatori en règim de competència no competitiva s’atorguen segons
l’Art.  2 del  Decret 160/1996 pel  qual es regula el  servei  menjador escolar  dels  centres
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Segons acta de la comissió avaluadora de data 21 de setembre de 2021 sol·licituds de
menjador obligatori  en règim de competència no competitiva que complien els requisits
requerits  de  la  convocatòria  pel  curs  2021-2022 fins  a  aquella  data sumen l’import  de
754.168,90€.

Segons acta de la comissió avaluadora de data 3 de desembre de 2021 les sol·licituds de
menjador obligatori  en règim de competència no competitiva que complien els requisits
requerits de la convocatòria pel curs 2021-2022 de des la data de l’acta anterior fins a data
3 de desembre de 2021 sumen l’import de 45.520,66€.

Segons acta de la comissió avaluadora de data 8 de febrer de 2022 les  sol·licituds de

menjador obligatori  en règim de competència no competitiva que complien els requisits

requerits de la convocatòria pel curs 2021-2022 de des la data de l’acta anterior fins a data

8 de febrer de 2022 sumen l’import de 9.628,86€

Finalment, amb la inclusió els ajuts de menjador obligatori fins a data de 8 de febrer de

2022, en règim de competència no competitiva resten com es detallen a continuació:

Menjador obligatori – Concurrència no competitiva (MO)

PERÍODE 1A
ADJUDICACI
O

NOVES
SOL·LICITUDS

Noves
sol·licituds
gener

TOTAL

Setembre  2021-
octubre 2021

145.208,71€ 8.906,67€ 1.321,05€ 155.436,43€

Novembre  2021-
Desembre 2021

146.207,67€ 8.649,73€ 1.349,32€ 156.206,72€

Gener  2022  –
Juny 2022

462.752,51€ 27.964,27€ 6.958,49€ 497.675,27€



TOTAL 754.168,90€ 45.520,66€ 9.628,86€ 809.318,42€

RESUM CURS 2021-2022 fins a data 8 de febrer de 2022

1A
ADJUDICACIO

2ADJUDICACI
O I RECURSOS

ADJU GENER TOTAL  CURS  2021-
2022

Setembre  2021-
octubre  2021
AIM+MO

527.470,55 € 70.069,54€ 1.888,01€ 599.428,1 €

Novembre  2021-
Desembre  2021
AIM+MO

531.636,08 € 70.389,88€ 2.121,18€ 604.147,14 €

Gener 2022 – Juny
2022 AIM+MO

1.682.542,55 € 223.198,81€ 29.164,61€ 1.934.905,97 €

SUBTOTAL AIM 1.987.480,29€ 318.137,56€ 23544,94€ 2.329.162,79€

SUBTOTAL MO 754.168,90€ 45.520,66€ 9.628,86€ 823.234,50€

TOTAL AIM+MO 2.741.649,19€ 363.658,22€ 33.173,80€ 3.138.481,21€

Les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva i no

competitiva per al curs 2021-2022,atorgades per Junta de Govern de data 10 d’octubre de

2021 sumaven l’import total de 2.741.649,19€.

Les adjudicacions en període de recursos i incloses noves sol·licituds rebudes dins el termini
suma un import total 363.658,22€.

Les adjudicacions d’ajuts individuals de menjador en règim de competència competitiva i no
competitiva per al curs 2021-2022, acceptades per canvi de situació, o per trasllat d’altres
comarques, sumen l’import de 33.173,80 €

L’import definitiu atorgat es de 3.138.481,21 €.



Atès  les  noves  sol·licituds  presentades,  els  recursos  presentats,  la  baremació  i  la
disponibilitat pressupostària en la partida d’ajuts individuals de menjador del conveni entre
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Totes  les  sol·licituds  i  les  al·legacions  presentades  dintre  de  termini  i  compleixen  els
requisits de la convocatòria.

Atès que la clàusula segona b) i tretzena de la resolució ENS/1803/2016 de 18 de juliol
relatius a la Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal
de l'Alt Empordà quant a la gestió del servei escolar de transport i menjador en les quals
explicita l'organització del transport escolar i el finançament per la prestació de serveis.

Atès que l’òrgan instructor del procediment es el Consell Comarcal de l’Alt Empordà que
tramita i gestiona la convocatòria de subvencions mitjançant l'àrea gestora. L'àrea gestora
es  l'àrea  de  cultura  i  ensenyament  que  realitza  d’ofici  totes  les  actuacions  que  estimi
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de de les dades, en virtut de
les quals s’ha de dictar la resolució.

Atès que la  tècnica de cultura i  ensenyament com a òrgan instructor  constata que els
beneficiaris compleixen tots el requisits necessaris per accedir a les subvencions, d’acord
amb la informació de la qual es disposa.

Per l’exercici 2022 la despesa resta condicionada a l'existència del crèdit adequat i suficient
a l’aplicació 35.3263.48000.

Atès les sol·licituds de menjador obligatori presentades, les sol·licituds d’ajuts individuals de

menjador  baremades  i  la  disponibilitat  pressupostària  en  la  partida  de  subvencions  de

menjador  del  conveni  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt

Empordà.

Consten en l’Annex les sol·licituds que s’han presentat fora de termini i no s’han admès per

extemporànies.

En data 15 de febrer de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la cap d’àrea de

Cultura i Ensenyament

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.

Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció



Fonaments de dret

• Títol II del Capítol II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

General de Subvencions.

• Articles 6 i 159.5 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que preveu que els

Consell  Comarcal  poden  assumir  la  gestió  dels  serveis  de  transport  i  menjador

escolar.

• L'article 8 del Decret 219/1989 que estableix la possibilitat d'establir un conveni

individualitzat entre la Generalitat de Catalunya i la corresponent comarca.

• Decret 160/1996 pel qual es regula el servei menjador escolar dels centres docents

públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

• Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el

Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació de competències quant a la

gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres

prestacions en matèria d'ensenyament de 18 de juliol de 2016.

• Bases i 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 per al curs 2021-2022 aprovades

per Junta de Govern Local en data 13 d’abril de 2021.

Proposta     d’acord     de     la Junta     de     Govern Local  

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

Primer.-  Estimar les al·legacions i  les noves sol·licituds presentades que compleixen els
requisits  de  la  convocatòria,  concedir  la  subvenció  dels  ajuts  individuals  de  menjador
escolar  per  en règim de concurrència  competitiva i  no competitiva  adreçat  a  l’alumnat
d’ensenyament  obligatori  i  de  segon  cicle  d’educació  infantil  escolaritzats  en  centres



educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022. segons les bases que regulen
la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al  curs 2021-2022, que s’annexen a
l’expedient corresponent.

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa dels ajuts individuals de menjador escolar per en
règim  de  concurrència  competitiva  i  no  competitiva,  d’un  increment  de  1.888,01€
corresponent  al  període  de  setembre  a  octubre  de  2021  amb  càrrec  de  l'aplicació
pressupostària 35.3263.48000 del pressupost de 2021, una suplementació de despesa per
import  de  2.121,18€  corresponent  al  període  de  novembre  i  desembre  de  2021 i  una
suplementació de despesa per import de 29.164,61€ corresponent al període de gener a
juny de 2021, amb càrrec al pressupost de 2022, d'acord amb la relació es detalla mes avall
al punt quart.

Tercer.- Establir que els directors dels centres hauran de comunicar al Consell Comarcal les
altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el curs escolar. Així
mateix,  el  director  del  centre,  i  si  s'escau el  President/a i  Secretari/a  de  l'AMPA,  quan
finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà el Consell
Comarcal.

Quart.-Establir que el pagament s'abonarà a l'ens gestor, es fraccionarà i es farà efectiu una
vegada rebudes les certificacions corresponents, quedant condicionat el mateix a:

- L'aprovació del finançament corresponent al conveni que aquest Consell Comarcal de l'Alt

Empordà té establert amb el Departament d'Educació.

- Les bestretes efectuades per la Generalitat tenen la consignació econòmica corresponent.

L'ajut s'aplicarà de forma finalista respecte de la persona objecte de l'ajut, sempre i quan
l'alumne hagi fet ús del servei de menjador del centre.

Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.888,01€ ( 566,96€ AIM i 1.321,05€ MO) del
crèdit de l’aplicació 35.3263.48000 de setembre-octubre 2021, de 2.121,18€ (771,86€ AIM i
1.349,32€ MO) novembre-desembre 2021 i  de 29.164,61€ (22.206,12€ AIM i  6.958,49€
MO) de gener a juny de 2022 del crèdit de l’aplicació 35.3263.48000 de 2022. Segons es
detalla a continuació:

Ajuts individuals de menjador- competència competitiva: AIM

PERÍODE 1A
ADJUDICACIO

ADJUDICACIO
RECURSOS

ADJUDIC
GENER

TOTAL CURS 2021-2022

Setembre  2021-
octubre 2021

382.261,84€ 61.162,87 566,96€ 443.991,67 €



Novembre  2021-
Desembre 2021

385.428,41€ 61.740,15 771,86€ 447.940,42 €

Gener  2022  –
Juny 2022

1.219.790,04€ 195.234,54 22.206,12€ 1.437.230,70 €

TOTAL 1.987.480,29€ 318.137,56 23.544,94€ 2.329.162,79 €

Menjador obligatori – Concurrència no competitiva: MO

PERÍODE 1A
ADJUDICACI
O

NOVES
SOL·LICITUDS

Noves
sol·licituds
gener

TOTAL

Setembre  2021-
octubre 2021

145.208,71€ 8.906,67€ 1.321,05€ 155.436,43€

Novembre  2021-
Desembre 2021

146.207,67€ 8.649,73€ 1.349,32€ 156.206,72€

Gener  2022  –
Juny 2022

462.752,51€ 27.964,27€ 6.958,49€ 497.675,27€

TOTAL 754.168,90€ 45.520,66€ 9.628,86€ 809.318,42€

Resum Total AIM i MO:

1A
ADJUDICACIO

2ADJUDICACI
O I RECURSOS

ADJU GENER TOTAL  CURS  2021-
2022

Setembre  2021-
octubre  2021
AIM+MO

527.470,55 € 70.069,54€ 1.888,01€ 599.428,1 €

Novembre  2021-
Desembre  2021
AIM+MO

531.636,08 € 70.389,88€ 2.121,18€ 604.147,14 €



Gener 2022 – Juny
2022 AIM+MO

1.682.542,55 € 223.198,81€ 29.164,61€ 1.934.905,97 €

SUBTOTAL AIM 1.987.480,29€ 318.137,56€ 23544,94€ 2.329.162,79€

SUBTOTAL MO 754.168,90€ 45.520,66€ 9.628,86€ 823.234,50€

TOTAL AIM+MO 2.741.649,19€ 363.658,22€ 33.173,80€ 3.138.481,21€

DESGLÒS:

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR:

CENTRE NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

AMPA ESC RUIZ AMADO G17491424 0,00 0,00 1.893,90 1.893,90

AMPA ESC EMPURIES G17110727 0,00 0,00 957,10 957,10

AMPA  ESC  M.  ANGELS
ANGLADA

G17494543 0,00 0,00 1.393,14 1.393,14

AMAP ESC JOSEP PALLACH G17210436 0,00 0,00 928,76 928,76

AMPA ESC SALVADOR DALI G17205220 0,00 0,00 883,82 883,82

AMPA ESC SANT PAU G17285388 282,90 283,56 893,04 1.459,50

AMPA ESC AMISTAT G17775644 0,00 0,00 928,76 928,76

COR DE MARIA R1700038A 145,87 150,65 478,91 775,43

AMPA ESC ELS GRECS G17482456 0,00 0,00 1.115,04 1.115,04

AMPA  ESC  NARCIS
MONTURIOL

G17316654 0,00 0,00 948,23 948,23



AMPA  ESC  M.  VAYREDA
(ROSES)

G17891086 0,00 0,00 1.896,47 1.896,47

428,77 434,21 12.317,17 13.180,15

SERHS FOOD AREA, SL NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

ESC ELS VALENTINS B59803825 0,00 0,00 1.992,60 1.992,60

ESC MN JOSEP M ALBERT B59803825 0,00 0,00 1.587,88 1.587,88

ESC PARC DE LES AIGUES B59803825 138,19 138,51 2.926,89 3.203,59

ESC ANICET DE PAGES B59803825 0,00 0,00 436,24 436,24

ESC CARME GUASCH B59803825 0,00 0,00 423,72 423,72

138,19 138,51 7.367,33 7.644,03

SERUNION NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

ESC JAUME VICENS VIVES A59376574 0,00 0,00 1.695,74 1.695,74

0,00 0,00 1.695,74 1.695,74

FUNDESPLAI NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

ESC POMPEU FABRA G61096368 199,14 825,88 1.025,02

0,00 199,14 825,88 1.025,02

TOTAL 566,96 771,86 22.206,12 23.544,94



MENJADOR OBLIGATORI

CENTRE NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

AMPA ESC FLUVIANETS G17245390 0,00 0,00 669,60 669,60

AMPA ESC LES MELIES G17646506 0,00 0,00 631,80 631,80

AMPA ESC SANTIAGO RATES G17271776 208,89 215,22 683,64 1.107,75

CENTRE ESCOLAR EMPORDA F17028945 354,48 341,82 1.101,42 1.797,72

CEE MARE DE DEU DEL MONT Q6755269E 0,00 0,00 1.404,00 1.404,00

563,37 557,04 4.490,46 5.610,87

SERHS FOOD AREA, SL NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

ESC TERESA DE PALLEJA B59803825 384,12 407,40 1.245,48 2.037,00

SERUNION NIF SET-OCT NOV-DES GEN-JUN TOTAL

ESC JOAQUIM GIFRE A59376574 373,56 384,88 1.222,55 1.980,99

TOTAL 1.321,05 1.349,32 6.958,49 9.628,86



Sisè.- Establir que els directors dels centres així com els ens gestors hauran de comunicar al
Consell Comarcal les altes, les baixes i les modificacions que es puguin ocasionar durant el
curs escolar. Així mateix, el director del centre, i si s'escau el President/a i Secretari/a de
l'AMPA, quan finalitzi el mes, certificarà la destinació dels ajuts, segons model que trametrà
el Consell Comarcal.

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

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

“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
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