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CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE 
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI ADREÇATS A 

L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL USUARIS DEL SERVEI DE 

TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT PEL CONSELL 
COMARCAL PEL CURS 2016/17 

 
 

1.- INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADOR ES I DIARI 
OFICIAL ON S’HA PUBLICAT. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017 van ser aprovades 
inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS DE 
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI ADREÇATS A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL USUARIS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT 
PEL CONSELL COMARCAL, en règim de concurrència competitiva, de l’ajuntament 
de Piera.  
 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 6 de març de 2017.  
 
En data 17 de març de 2017, i amb registre d’entrada número E/1787/2017, la Sra. 
Regidora Sandra Bernad Martínez del grup municipal Ara És Demà-Entesa ha presentat  
al·legacions. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 10 d'abril de 2017 s'han resolt les al·legacions i 
s'han aprovat les bases definitives. 
 
 
2.- QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS A ATORGAR  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió d’ajuts de 
transport escolar no obligatori de la present convocatòria serà de 36.000,00€ i anirà a 
càrrec de l’aplicació 200/231/48010. 
 
 
3.- OBJECTE 

 
Aquestes bases regulen la concessió d’ajuts individuals de transport escolar col·lectiu 
no obligatori adreçats a l’alumnat escolaritzat a l’INS Guinovarda i a l’escola Herois del 
Bruc als quals no correspon la gratuïtat del servei i que cursen estudis obligatoris o 
segon cicle d’educació infantil.  
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4.- FINALITAT  

 
Donar ajuts a les famílies que necessiten el servei de transport escolar no obligatori per 
tal d’incrementar la igualtat d’oportunitats educatives i reduir les desigualtats per 
qüestions geogràfiques no contemplades a la norma reguladora del servei.  
 
Els ajuts volen afavorir la igualtat d’oportunitats en educació i avançar en cohesió 
social.  
 
 
5.- BENEFICIARIS  

 
Alumnes de l’INS Guinovarda i l’escola Herois del Bruc, de P3 a 4t d’ESO, que 
resideixen a Piera i que per viure distanciats del centre escolar han sol·licitat el transport 
escolar col·lectiu no obligatori del Consell Comarcal de l’Anoia, durant el curs 2016-
17. 
 
  
6.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS  

 
Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alumnat que reuneixi els requisits següents:  
 

• Estar empadronats a Piera. 
• Ser estudiant d’INS Guinovarda i l’escola Herois del Bruc, de P3 a 4t d’ESO.  
• No tenir un altre ajut per aquest mateix concepte.  
• Ser usuari del transport escolar no obligatori del Consell Comarcal de l’Anoia.  
• Estar al corrent del pagament del servei. 
• Els pares, tutors o representants legals, estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social. 
 
 
7.- IMPORT DEL AJUTS 
 
La quantia de l’ajut vindrà referida a les tarifes aprovades pel Consell Comarcal de 
l’Anoia pel servei de transport escolar no obligatori. A partir d’aquestes tarifes, 
l’ajuntament de Piera concedirà els següents ajuts:  
 

• 33,33% del cost del primer fill/a. 
• 100% del cost pel segon fill/a o més.  

 
 
8.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment per a la concessió dels ajuts serà per concurrència competitiva. 
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9.- SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀ DE PRESEN TAR EL 
SOL·LICITANT 
 
Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en el Centre de Serveis La 
Bòbila i en la pàgina web Pieraeduca.cat. 
La sol·licitud dels ajuts suposa la plena acceptació de les bases i haurà d’anar 
acompanyada de tota la documentació requerida. 
Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts hauran de presentar la següent 
documentació al Centre de Serveis La Bòbila. 
 

• Sol·licitud en model normalitzat on hi constarà també les dades de la 
domiciliació bancària pel pagament dels ajuts i l’autorització a l’ajuntament per 
comprovar les dades d’empadronament i les dades fiscals dels membres de la 
unitat familiar.  

• Model normalitzat de les dades bancàries.  
 
Si l’ajut es demana per a més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès.  
 
 
10.- RECTIFICACIÓ DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTA CIÓ 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta i incompleta, l’esmena de 
defectes o l’aportació de documentació es realitzarà, previ requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. 
  
Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació 
preceptiva, s’entendrà que l’entitat o persona interessada ha desistit de la seva 
sol·licitud, d’acord amb l’establert  a l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  
 
 
11.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ 
 
El termini  màxim de presentació de les sol·licituds serà el 26 de juny de 2017.  
 
 
12.- ÒRGANS COMPETENTS PER L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I 
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT.  

 
L’ordenació i instrucció del procediment es portarà a terme en l’àrea d’ensenyament i el 
seu responsable serà tècnic/a de l’àrea.  
 
L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà la Comissió Qualificadora 
constituïda per: 
 

• President: Regidor/a d'ensenyament. 
• Vocal: Tècnic/a d'ensenyament. 
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L'instructor realitzarà les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de dades en virtut de les que hagi de formular per a la proposta de 
resolució. 
 
L'òrgan instructor emetrà un informe de proposta a la Comissió Qualificadora. Aquesta 
comissió, un cop vist l'informe de l'instructor, elaborarà proposta de concessió a la Junta 
de Govern Local. 
 
L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Junta de Govern Local. 
 
 
13.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 
 
El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de les subvencions serà, com a 
màxim, l'1 de juliol. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes 
desestimatoris de les sol· licituds, però no eximeix a l'Ajuntament de resoldre de manera 
expressa. 
 
La notificació es realitzarà per publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament de Piera 
d'acord amb allò previst en l'article 45.1.b de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
En la notificació es farà constar si la resolució exhaureix o no la via administrativa, així 
com els recursos, els terminis i els òrgans davant dels quals es podran interposar. 
 
 
14.- ACCEPTACIÓ 
 
La subvenció haurà de ser acceptada per la persona o entitat beneficiària, sense cap 
reserva, en el termini de 10 dies des de la notificació de l'atorgament. 
 
Si en aquest termini no hi manifesta res en contra, s'entén que l'accepta, sense perjudici 
de la possibilitat que el/la beneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el 
que estableix la legislació vigent. 
 
 
15.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
El termini màxim de justificació serà el 31 d'agost de 2017. 
 
La documentació justificativa de la subvenció atorgada es presentarà al Registre 
Municipal i hi constarà la documentació acreditativa del pagament. 
 
 
16.- FORMA DE PAGAMENT 
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El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació 
dins el termini establert a tal efecte en el punt 13 de les bases reguladores d’aquests 
ajuts, dels justificants que en ella s'exigeixen. Així mateix es podrà realitzar el pagament 
fraccionat sempre i quan es realitzin les justificacions parcials corresponents. 
 
 
17.- ALTRES CONSIDERACIONS 
 
La presentació de la sol·licitud per rebre ajut implica l'acceptació de tots els punts 
d'aquesta normativa, i per tant, qualsevol incompliment d'algun d'ells pot ser causa de 
revocació de l'ajut. 
 
En tot allò no previst en les presents bases reguladores s'estarà a la normativa aplicable 
següent: 
 

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 
• Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Piera i el que estableixin 

les bases d’execució del pressupost de la corporació de l’any corresponent.  
• Normativa vigent en matèria de procediment administratiu i demés legislació 

concordant. 
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