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edicte si no s’interposa recurs de reposició.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.
Cervera, 17 de juliol de 2012
El president, Adrià Marquilles Bernaus

  

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
ANUNCI 6238

Aprovació de la modifi cació de les bases per a la concessió 
d’ajuts de menjador per raons socials i obertura de la 

convocatòria curs 2011/2012
La Comissió de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 
data 5 de juliol de 2012, ha aprovat la modifi cació de les bases 
reguladores de la concessió d’ajuts de menjador per raons socials, 
així com l’obertura del període de convocatòria pública per al 
curs 2012/2013.
Es fa públic el text íntegre de les bases esmentades, en el ben 
entès que si durant el termini de 20 dies des de la publicació 
d’aquest anunci no es produeix cap reclamació es consideraran 
aprovades amb caràcter defi nitiu:

Bases reguladores del Consell Comarcal de l’Urgell per a la 
concessió d’ajuts de menjador per raons socials

1. Marc jurídic 
L’article 63 de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
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.
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós sobre l’organització comarcal de Catalunya, inclou 
entre les competències comarcals aquelles que l’Administració 
de Generalitat pot delegar a les comarques d’acord amb el que 
estableix la legislació de règim local. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local 
de Catalunya, fan referència al principi de cooperació entre 
administracions de diferent àmbit territorial.
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de 
determinades competències de la Generalitat de Catalunya en 
matèria d’ensenyament. El Decret 160/1996, de 14 de maig, 
regula el servei escolar de menjador, i fa referències en les 
disposicions addicionals 1ª i 2ª a la possibilitat que els consells 
comarcals gestionin el servei escolar de menjador i els ajuts 
individuals de menjador.
El conveni entre el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal de l’Urgell estableix que correspon al Consell Comarcal 
l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes als quals no 
correspon la gratuïtat del servei, valorant les condicions socials, 
econòmiques, geogràfi ques i familiars de qui ho sol·liciti. La 
dotació econòmica per als diferents cursos escolars s’actualitza 
anualment per addenda al conveni.
2. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts 
individuals de menjador per raons socials per a alumnes de 
la Comarca de l’Urgell, de segon cicle d’educació infantil 
i d’educació obligatòria, escolaritzats en centres públics i 
centres privats concertats de la comarca de l’Urgell, als quals 
no correspongui la gratuïtat del servei de menjador per altres 
circumstàncies. 
3. Normes generals
L’Ajut individual l’ha de sol·licitar la família als Serveis Socials 
del Consell Comarcal de l’Urgell durant el curs escolar de què es 
tracti en cada cas.
Per a l’atorgament de l’ajut es tindrà en compte la situació 
econòmica i social de la família sol·licitant segons la documentació 
que es detalla en aquestes bases. 

El Pont de Suert, 27 de juny de 2012
El president, José Antonio Troguet Ballarín

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 6219
Rendits els comptes generals del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà corresponents a l’exercici 2011, integrats pel compte 
general del Consell Comarcal, juntament amb tots els seus 
justifi cants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial 
de Comptes en data 16 de juliol de 2012, resten exposats al públic 
a la Secretaria d’aquesta corporació per un termini de 15 dies. 
Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular les 
reclamacions, objeccions i observacions que es considerin 
oportunes, d’acord amb el que estableix l’article 212.3 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març.
Sort, 16 de juliol de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset

  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 6217

Contractació de personal
D’acord amb el que disposa l’article 291.3 del Decret legislatiu 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, es fa públic que per Decret de 
Gerència, de 27 de juny de 2012, s’ha contractat al Sr. Salvador 
Puig Castellà, com a conserge del Consell Comarcal de la Segarra.
Cervera, 6 de juliol de 2012
El gerent, Antoni Pallès Riera

  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
EDICTE 6277
Aprovat defi nitivament l’expedient número 2 de modifi cació de 
crèdits dins el pressupost de 2012 (aprovació inicial: BOP número 
86, 21-6-202), es fa públic el resum per capítols a l’efecte del que 
disposa la normativa vigent.
PRESSUPOST D’INGRESSOS PREV. INICIAL MODIFICACIÓ PREV. FINAL
4. Transferències corrents 925.293,29 -74.979,34 850.313,95
Total 925.293,29 -74.979,34 850.313,95
PRESSUPOST DE DESPESES CR. INICIAL MODIFICACIÓ CR. FINAL
1. Despeses de personal 343.900,01 -8.191,21 335.708,80
2. Despeses en béns corrents i serveis 75.260,77 -53.073,03 22.187,74
4. Transferències corrents 202.445,01 -13.715,10 188.729,91
Total 621.605,79 -74.979,34 546.626,45
Contra aquest acord del Ple, que posa fi  a la via administrativa, 
tal com disposa l’article 172.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 
fonamentat en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat 
que preveuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, RJAP i PAC, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte, davant l’Òrgan administratiu que ha dictat l’acte, 
la resolució del qual ha de ser dictada i notifi cada en el termini 
d’un mes a comptar de la presentació del recurs, entenent-se 
aquest desestimats si es produeix el silenci administratiu. Contra 
la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
sis mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.
També es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció abans esmentada en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
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