
 

 
 

 
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 DE L’ANOIA PEL CURS 2017/18 

 

Primer.- Aprovades 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 per Junta de Govern del dia 10/04/2017 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 24 d’abril de 2017. 

Segon.- El crèdit pressupostari als que s’imputen els ajuts anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 200/231/48010 i la quantia total màxima dels ajuts serà de 36.000,00€. 

Tercer.- L’objecte de la subvenció és concedir 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. 

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. 

Quart.- En són beneficiaris els 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 2017-18. 

Cinquè.- 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. 

Sisè.- 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. 



 

 
Setè.- El procediment per a la concessió dels ajuts serà per concurrència competitiva. 

Vuitè.- L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment es portarà a 
terme en l’àrea d’ensenyament i el seu responsable serà el/la tècnica/a de l’àrea.  

L’òrgan competent per a la resolució del procediment serà la Junta de Govern Local, 
prèvia proposta de l’òrgan instructor.   

Novè.- El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà  l’1 de juny de 2018. 

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en el Centre de Serveis La 
Bòbila i en la pàgina web Pieraeduca.cat. 

Desè.- 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 Registre Municipal. 

· 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. 

Onzè.- 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. 

Dotzè.- El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de les subvencions 
serà, com a màxim, el 2 de juliol de 2018. 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. 

Tretzè.- 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. 

Catorzè.- El termini màxim de justificació serà el 31 d'agost de 2018. 

La documentació justificativa de la subvenció atorgada es presentarà al Registre 
Municipal i hi constarà la documentació acreditativa del pagament. 



 

 
Quinzè.- Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, es podrà 
interposar, amb caràcter potestatiu,recurs de reposició davant l’òrgan que els ha dictat, 
en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació. En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós-administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s'entengui desestimat. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o be directament contra 
aquests acords, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats 
Contenciosos-Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos 
des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

 

 


