
Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la 
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament 

 

Comprèn la delegació de competències als consells comarcals en matèria, entre altres, de transport escolar així com també 
l’assignació a aquests ens de recursos econòmics, materials i personals.  

La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre organització comarcal de Catalunya, 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 de règim local.    

La Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, regula el règim general aplicable i el procediment a seguir en la delegació de 
competències als ens locals.    

En aplicació del que preveuen les normes anteriors, pel present Decret s'acorda la delegació a les comarques de competències 
sobre un conjunt de matèries relacionades amb la prestació del servei públic d'ensenyament per tal d'apropar-lo als administrats, 
amb el convenciment que la gestió d'aquest servei públic pels ens comarcals contribuirà a atendre en les millors condicions les 
exigències derivades de les peculiars circumstàncies que hi ha en el seu àmbit territorial;    

És per això que, a proposta dels consellers de Governació i d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,    

Decreto  

Article 1    

Transport escolar    

Es delega a les comarques les competències que la legislació vigent atribueix al Departament d'Ensenyament en relació amb la 
gestió del transport escolar col·lectiu i els ajuts individuals de desplaçament dels alumnes.    

Article 5    

S'autoritza les comarques a exercir, quan s'escaigui, les competències que es deleguen amb el present Decret en col·laboració amb 
els ajuntaments afectats, com també a establir convenis i contractes amb entitats públiques i privades per a la gestió dels serveis 
corresponents.    

Article 6    

D'acord amb el que preveu l'article 123.4 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, les comarques podran 
reglamentar l'organització dels serveis corresponents sens perjudici de les atribucions que la legislació vigent confereix als consells 
escolars dels centres.    

Article 7  

Les competències que es deleguen a les comarques per aquest Decret seran assumides amb l'acord previ del seu Consell, una 
vegada s'hagi notificat al conseller d'Ensenyament.    

Article 8    

Per a l'efectivitat de les competències que per aquest Decret es deleguen, el Departament d'Ensenyament subscriurà un conveni 
individualitzat amb cada comarca en el qual s'assignaran amb càrrec als seus crèdits pressupostaris els corresponents recursos 
econòmics, materials i personals per tal d'assegurar la prestació dels serveis.    

Article 9  

La delegació de competències tindrà caràcter indefinit, però podrà ser revocada per un acord del Consell Executiu, en cas de notòria 
negligència en el seu compliment, o greu i reiterada infracció de l'ordenament jurídic en l'exercici de les potestats delegades. La 
Generalitat es reserva les facultats a què fa referència l'article 124.a), e), f), g) de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya, i la inspecció dels serveis. 

 


