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ACTA DE LA SESSIÓ  
ORDINÀRIA DEL PLE DEL  
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ACTA NÚM. 2/18 
 
Núm. de la sessió: 2/18 
Caràcter: extraordinària 
Data: vint-i-u de març de dos mil divuit (21/3/2018) 
Horari: de la una i cinc minuts a un quart 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  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Georgina Trias i Pilsa  
Grup d’ERC-AM 
Marc Puigtió i Rebollo 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
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:  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Miquel Cortés i Cardenal  
Josep García i Rodríguez  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: 
Wilder Palacio i Pineda 
Grup del PP: 
Concepció Veray i Cama.  
 
Hi assisteixen:  
Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Marta Dalmau i Palom, interventora  
 
Excusa la seva absència:  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Lourdes Gelada i Astor  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Daniel Cornellà i Detrell 
Albert Saus i Masó  
Iolanda Pineda i Ballo  
Míriam Pujola i Romero.  
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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 2018-2019. 
 
El Sr. Berloso explica que aquestes bases no impliquen canvis respecte als llindars de renda i 
als tipus d'ajuts establerts respecte la convocatòria del curs passat. L'ajut majoritari que 
s'atorga és el del 50%. Dóna dades d'atorgaments del present curs amb 3.231 ajuts concedits 
del 50%, 855 ajuts del 100% i 85 ajuts del 100% pels alumnes d'educació especial. Destaca 
els canvis respecte les bases anteriors. En primer lloc comenta que els infants en acolliment 
residencial tutelats per l'administració no poden presentar sol·licitud aquest any. El 
Departament els ha comunicat que aquests infants ja reben una subvenció d'entre 3.000 
euros i 4.000 euros mensuals per part de la Generalitat de Catalunya. Sí que poden presentar 
sol·licitud els alumnes tutelats en famílies extenses o alienes. Un altre novetat és que 
s'incorpora una deducció de 800 euros per cada germà o germana, incloent d'alumne 
sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar quan acrediti la condició de família 
monoparental. Un altre canvi és que les famílies que tenen els infants en custòdia compartida 
hauran d'omplir la sol·licitud per part dels dos pares biològics o tutors legals amb fills en comú. 
Si un dels progenitors no li interessa demanar l'ajuda ho podrà fer l'altre progenitor i només li 
correspondrà una ajuda pels dies de custòdia compartida que estableixi el conveni regulador. 
Una altra novetat important és que els informes socials hauran de seguir necessariament el 
protocol previst per el DEGAIA anomenat eina de Cribatge. Aquest és un canvi important que 
afectarà als serveis socials de la comarca. Recorda pel que fa a la documentació obligatòria 
de l'infant sol·licitant que ha disposar de DNI, en el cas que no en disposi podrà presentar 
fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement. Cal tenir present que la voluntat que el 
sol·licitant disposi de DNI és un requeriment legal. Tot i així per a l'actual curs aquesta manca 
no ha estat motiu de denegació. Recorda que en el curs actual de 5.010 sol·licituds n'hi ha 89 
presentades amb passaport i 52 han estat aprovades, les 37 denegades ha estat perquè no 
ha arribat l'informe social.  
 
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 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; 
 
Vist el conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Gironès, en data 20 de juny de 2016, mitjançant el qual el Consell Comarcal del 
Gironès assumeix en el seu àmbit territorial la delegació de la competència de gestió del 
servei de menjador escolar prevista en el Decret 160/1996, en el qual es contempla en l’article 
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10 que les administracions públiques poden establir ajuts de menjador que cobreixin 
parcialment o totalment el cost del servei escolar de menjador; 
 
Atès que les Bases s'han redactat de conformitat amb els Criteris per a l'atorgament d'ajuts 
individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 
2018-2019 que el Departament d'Ensenyament ha tramés en data 14 de març de 2018; 
 
Vist l'informe d'Intervenció de data 19 de març de 2018; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del grup de CiU, del grup 
d'ERC-AM, de la CUP-PA, del grup del PSC-CP i del grup del PP i l'abstenció d'ICV-EUiA-
EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E.  
  
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar les bases 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 2018-2019. 

 
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 a l'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 

 


