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ACTA DE LA SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DEL  

PROPPASSAT 22 DE MARÇ DE 2017 
 
 
 
  



 
 

2 
 

ACTA NÚM. 2/17 
 
Núm. de la sessió: 2/17 
Caràcter: extraordinària 
Data: vint-i-dos de març de dos mil disset (22/03/2017) 
Horari: de dos quarts i cinc minuts de dues a tres quarts menys cinc minuts de dues de la 
tarda  
Lloc: a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau  
Estefania Carabellido i Bruns  
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera 
Josep Boschdemont i Puig 
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir 
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Grup d’ERC-AM 
Lourdes Gelada i Astor  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera 
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Míriam Pujola i Romero.  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda, S'incorpora en el punt 4.  
 
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusen la seva absència:  
Isidre Alis i Meya 
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Miquel Terrádez i Valmaña  
Marc Puigtió i Rebollo 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Concepció Veray i Cama.  
 
 
1. Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals 
de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons 
públics del Gironès per al curs 2017-2018. 
 
El Sr. Berloso comenta que les bases s'han redactat atenent els criteris comuns tramesos 
pel Departament d'Ensenyament. Els canvis més rellevants són: que s’han adaptat les 
bases que tenen a veure amb el procediment de presentació de sol·licituds a la nova llei 
de procediment administratiu 39/2015, d’1 d’octubre. Destaca que tant l’interessat com el 
centre podrà optar per presentar-la presencialment com fins ara o bé a través de la seu 
electrònica del consell comarcal. La documentació que ja disposem d’anteriors cursos no 
caldrà presentar-la, i la que hagi variat o no sigui vigent, podran optar per fer una 
declaració responsable i anotar les dades que l’afectin. L'excepció és el NIF que caldrà 
continuar aportant còpia del document. Una novetat que vol remarcar és que el sol·licitant, 
aquest curs, serà l’alumne. Caldrà que aquest disposi de NIF, si no en tenen el podran 
obtenir de forma gratuïta a l’Agència Tributària. A més dels 2 llindars d’ajuts vinculats a un 
nivell de renda i situacions socials determinades, n’apareix un de nou pels alumnes 
d’educació especial. S’ha incrementat la renda de tall per al càlcul dels llindars de renda. 
Baixa el llindar del primer adult però en canvi, puja els llindar dels altres membres de la 
unitat familiar. Desglossat per membres de la unitat familiar: pel primer adult al curs 
2016/2017 era de 9.767,40 € pel curs 2017/2018 serà de 9.667,30 €, pel segon adult al 
curs 2016/2017 era de 3.906,00 € pel curs 2017/2018 serà de 4.833,60 €, pels altres 
adults al curs 2016/2017 era de 1.953,00 € pel curs 2017/2018 serà de 2.416,00 € i pels 
nens al curs 2016/2017 era de 1.465,00 € pel curs 2017/2018 serà de 2.900,00 €. Pel que 
fa a la forma de compactació de l’ajut, es modifica la forma de gestionar a efectes de fer 
més àgil el tràmit i vincular-ho més a l’interessat i al gestor del servei de menjador. La 
família manifestarà a la sol·licitud si voldrà fer ús compactat de l’ajut. Posteriorment, el 
gestor del servei de menjador escolar, amb el vist-i-plau de la direcció del centre escolar 
ho comunicarà al Consell Comarcal, tenint en compte, com ja ve establert als criteris del 
Departament, que com a màxim es pot compactar per 3 dies a la setmana. Els tutors 
hauran d’acceptar les condicions de compactació de l’ajut que així li hagi proposat el 
gestor del menjador.  
 
Atès 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 especials; 
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local; 
 
Vist 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, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
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comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aproven els següents acords: 
 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de 

menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons 
públics del Gironès per al curs 2017-2018. 

 
Segon. De conformitat amb l'art. 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, aprovar, 
per raons d'interès públic, l'aplicació al procediment de la tramitació 
d'urgència i sotmetre les bases a informació pública pel termini de deu dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i e-Tauler. Es publicarà una referència de l'anunci del BOP en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als únics efectes informatius. La 
convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el 
seu extracte previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 
Tercer. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Quart. Facultar la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord, 
resoldre les al·legacions i/o recursos que es puguin formular i aprovar les 
bases definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Propis. Així mateix, es faculta el president 
per ampliar el termini de presentació de sol·licituds en el supòsit que es 
formulin al·legacions contra aquestes bases. 

 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
                                           
El president 

 
El secretari general  

 
 
 
 
Jaume Busquets i Arnau 

 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas 

  
 


