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Atès que el Ple d’aquest Consell Comarcal de l’Anoia, en sessió celebrada el dia 14 de
juny de 1990, va acordar acceptar i assumir la delegació de competències de la
Generalitat de Catalunya, a favor d’aquesta comarca, en matèria d’Educació.
Atès que per a l’efectivitat de les competències delegades i assumides es va
subscriure el corresponent conveni individualitzat entre aquest Consell Comarcal i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Vistes les instruccions i els antecedents administratius tramesos pel Departament
d’Ensenyament, per tal de garantir la continuïtat de l’acció administrativa en l’exercici
de les competències delegades.
Vist que en data 5 de juny de 2008, és va adjudicar el contracte administratiu de la
concessió administrativa a l’empresa SERUNIÓN, SA.
D’acord amb allò que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el
servei de menjador escolar als centres docents públics de titularitat del Departament
d’Ensenyament. Considerant allò que preveu l’art. 23 del RDL 20/2012 de 13 de juliol,
de medidas para garantizar la estabilitat pressupostaria y de fomento de la
competitivitat, quant les modificacions dels tipus d’IVA amb efecte de 01.09.2012.
Vistes les atribucions que em confereix l’article 13 del DL de 4/2003, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya,
RESOLC
PRIMER.- APROVAR el nou preu d’acord amb l’increment d’IVA i IPC anual, del
servei de menjador escolar pels alumnes de primària i secundària, gestionades per a
aquest Consell Comarcal, fixant-lo a 6,10 €/menú/dia, per al curs 2012-2013, d’acord
amb la Resolució ENS/1594/2012, de 27 de juliol, publicada al DOGC núm. 6188, de
8 de juliol, per la qual determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de
menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament, amb
efectes d’1 de novemre de 2012. .
SEGON.- DONAR compte a les escoles de primària i secundària de la comarca de
l’Anoia i a l’empresa de càtering.
TERCER.- DONAR compte del present Decret a la primera sessió que se celebri.
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