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Secretàri/a, per delegació: 
Data de la reunió: 

Text del dictamen

En data 28 de setembre de 2009 la Junta de Govern Local 
va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per 
la  prestació  del  servei  de  transport  escolar  no 
obligatori dels alumnes de Figueres que es desplacen a 
l’institut Narcís Monturiol i a l’escola Amistat. Es va 
establir una durada que finalitzava el juny de 2011 però 
quedava prorrogat automàticament per períodes d’un any si 
cap de les dues parts no comunicava el contrari amb una 
antelació  de  30  dies  abans  de  la  finalització  del 
conveni.

El regidor d’Educació ja va avançar per escrit dirigit a 
la Consellera Comarcal d’Ensenyament en data 26 d’agost 



de 2011, que l’Ajuntament de Figueres no pot afrontar la 
despesa que comporta el servei de transport escolar, que 
no és obligatori.

Atès que la clàusula sisena del conveni estableix que una 
de les causes de resolució anticipada del mateix és la 
impossibilitat  sobrevinguda,  material  o  legal,  de  fer 
front  a  les  obligacions  que  se’n  deriven,  aquesta 
Comissió  informativa  proposa  que  la  Junta  de  Govern 
Local,  per  delegació  de  l’Ajuntament  Ple,  adopti  els 
acords següents:

1r.  Denunciar  el  conveni  de  col.laboració  entre  el 
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de 
Figueres  per  a  la  prestació  del  sevei  de  transport 
escolar no obligatori dels alumnes de Figueres que es 
desplacen  a  l’institut  Narcís  Monturiol  i  a  l’escola 
Amistat de Figueres.

2n. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà.

3r. Facultar l’alcaldia presidència per a l’adopció de 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels 
acords anteriors.

El President                        Els vocals

El Secretari
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