Dijous, 10 de març de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
EDICTE d'aprovació de bases per a l'adjudicació i utilització de les places de transport escolar no obligatori
La Junta de Govern de 18 de febrer de 2016 va aprovar inicialment les bases per a l'adjudicació i utilització de les places
del transport escolar no obligatori per a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris que resideixen a la comarca de l'Alt
Penedès (TENO).
Les esmentades bases es sotmeten a informació pública, durant el termini de 20 dies, mitjançant la publicació íntegra de
l'anunci al BOP i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació, en el benentès que si no es presenten
reclamacions durant aquest període les bases s'entendran aprovades definitivament sense necessitat d'adoptar un altre
acord.
El text de les bases és el següent:
"Bases per a l'adjudicació i la utilització de les places del transport escolar no obligatori per a l'alumnat d'ensenyaments
obligatoris escolaritzat a la comarca de l'Alt Penedès (TENO).
1. Objecte.
L'objecte d'aquestes bases és regular l'adjudicació i la utilització del servei de transport escolar no obligatori que
s'estableix per a l'alumnat escolaritzat a la comarca de l'Alt Penedès que cursa estudis en els nivells d'ensenyament
obligatori i que està matriculat en un centre escolar situat en el seu municipi de residència o en un centre de la comarca
de l'Alt Penedès no proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (d'acord amb les
adscripcions vigents i els criteris establerts en cada curs escolar) i que sol·licita una plaça en una de les rutes
establertes pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
D'acord amb la delegació de competències del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès no té l'obligació de prestar el servei de transport escolar no obligatori. Malgrat això, podrà
promoure la seva prestació quan el nombre d'usuaris, l'addenda econòmica del Departament d'Ensenyament i el
copagament dels usuaris el facin viable.
Les modalitats previstes són:

Són places vacants dels vehicles del transport escolar aquelles que no han quedat cobertes després d'atendre les
sol·licituds dels alumnes amb dret a transport escolar obligatori. Aquests alumnes, d'acord amb els decrets 160/96 i
161/96, de 14 de maig, i les especificacions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que regulen
el servei de transport escolar, estableixen que la gratuïtat del servei es preveu exclusivament per als alumnes que, per
manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, es desplacen a un altre municipi i s'escolaritzen en el
centre proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'acord amb les adscripcions vigents.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès vol optimitzar les places existents en els vehicles del transport escolar, per la qual
cosa determinarà el nombre de vacants a reservar per a cada ruta, per facilitar al mateix temps el desplaçament de
l'alumnat d'educació obligatòria sense dret al transport escolar obligatori i gratuït.
Tanmateix, en els vehicles de rutes de transport escolar obligatori hi haurà uns seients reservats (no ocupats) destinats
exclusivament a possibles incorporacions d'alumnes amb dret a transport escolar obligatori (els quals gaudeixen d'un
dret preferent) que es puguin produir durant el curs escolar.
b) Contractació d'un servei de transport escolar no obligatori: consisteix en l'establiment d'un servei de transport escolar
contractat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès exclusivament per transportar alumnes sense dret a transport escolar
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a) Servei de transport escolar compartit: per als alumnes sense dret a transport escolar gratuït que vulguin optar a una
plaça vacant d'alguna ruta de transport obligatòria gestionada pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Cal tenir en
compte que la resolució de la sol·licitud estarà subjecta als criteris del Departament d'Ensenyament, a les places
vacants, al nombre d'usuaris inscrits i al seu copagament.
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obligatori. Aquesta modalitat de transport queda condicionada en cada curs escolar a la seva viabilitat econòmica,
mitjançant el copagament voluntàriament acordat entre les parts implicades (usuaris i administracions).
2. Beneficiaris.
Poden ser usuaris del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori els alumnes en edat escolar obligatòria, de P3 a
4t d'ESO, escolaritzats a la comarca de l'Alt Penedès i que tenen oferta educativa en el seu municipi de residència o que
no estan matriculats en un centre proposat pel Departament d'Ensenyament (d'acord les adscripcions vigents i els
criteris establerts en cada curs escolar).
3. Requisits de l'alumnat.
3.1. Cursar estudis d'ensenyament obligatori (de P3 a 4t d'ESO).
3.2. Estar matriculat en un centre educatiu situat en el seu municipi de residència o en un centre no proposat pel
Departament d'Ensenyament (d'acord les adscripcions vigents i els criteris establerts en cada curs escolar).
3.3. Sol·licitar una ruta de transport escolar establerta pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
3.4. En cas de necessitar una parada no existent, presentar una sol·licitud específica de creació de parada que se
sotmetrà als mateixos criteris que en el cas dels usuaris de transport obligatori.
3.5. L'ús del servei del transport escolar no obligatori estarà subjecte al pagament del preu públic vigent establert en
l'ordenança aprovada a aquest efecte pel Consell Comarcal.
4. Sol·licituds, terminis i procediment.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès (en endavant, CCAP) informarà la direcció dels centres escolars de la comarca
pertinents, de la convocatòria i els terminis de presentació de la documentació.
Les persones interessades hauran de presentar al centre escolar la documentació següent:
- Una sol·licitud en imprès normalitzat, degudament emplenada i signada.
- Volant de convivència actual del domicili on resideix l'alumne. El volant haurà de ser expedit per l'ajuntament del
municipi on resideix l'alumne i haurà d'incloure tots els membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili.
- Els alumnes que cursen estudis d'educació secundària obligatòria, carnet de transport escolar degudament emplenat i
un fotografia actual mida carnet de l'alumne/a enganxada.
- Quan el sol·licitant sigui el/la tutor/a legal de l'alumne/a, haurà de presentar fotocòpia de la documentació que ho
acrediti.

La validesa de la sol·licitud és per un sol curs escolar ja que l'atorgament depèn de places vacants o de la viabilitat de la
ruta.
El centre docent enviarà al CCAP una relació nominal de l'alumnat que reuneixi la condició de beneficiari del servei de
transport escolar no obligatori. Aquesta documentació, juntament amb les sol·licituds i la documentació requerida a les
famílies, la presentarà al Registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del CCAP, al C/ Hermenegild Clascar, 1-3, de
Vilafranca del Penedès, de dilluns a divendres, de 9h a 14h, o els dijous, de 17h a 19h.
El centre educatiu és responsable de comunicar al CCAP qualsevol canvi que es produeixi durant el curs escolar que
afecti la condició de beneficiari de l'atorgament d'una plaça per part d'un/a alumne/a.
Igualment, el centre educatiu és responsable de comunicar al CCAP les baixes de l'alumnat beneficiari del transport
escolar no obligatori, indicant la data en què l'alumne/a ha cursat baixa del centre.
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Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats en els centres educatius i en la pàgina web del CCAP
www.ccapenedes.cat.
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Si en la documentació presentada per sol·licitar el transport escolar no obligatori s'observa algun error, deficiència o
mancança, el CCAP ho notificarà al centre educatiu perquè aquest ho comuniqui directament a la persona sol·licitant,
que disposarà d'un termini màxim de 10 dies hàbils per esmenar els errors, les deficiències o les mancances en la
documentació. Transcorreguts aquest termini sense que es produeixi l'esmena o es presenti la nova documentació,
s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva petició i aquesta s'arxivarà sense més tràmits.
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s'escau, els requereixi el CCAP.
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en aquestes bases, de la
normativa d'utilització del servei de transport escolar vigent aprovada pel CCAP i de l'ordenança fiscal reguladora del
preu públic.
5. Criteris d'adjudicació de les places vacants.
Les sol·licituds estaran subjectes als criteris que en cada curs escolar especifiqui el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a la seva adjudicació.
En el cas de progenitors separats, els alumnes només tenen dret a una ruta.
Les places lliures de les rutes obligatòries (modalitat A) seran les que quedin vacants un cop comptabilitzades les
sol·licituds de transport obligatori, independentment de si la totalitat dels usuaris utilitzen o no el servei. Aquestes places
lliures, es cobriran en funció de l'ordre de preferència exposat tot seguit.
- Nivell de preferència 1 - Alumnat d'ensenyament obligatori de la comarca de l'Alt Penedès amb transport obligatori.
- Nivell de preferència 2 - Alumnat d'ensenyament obligatori de la comarca de l'Alt Penedès sense transport obligatori.
L'ordre de prioritat per a l'ús del servei de les rutes no obligatòries (modalitat B) és el següent:
- Nivell de preferència - Alumnes d'ensenyament obligatori amb transport no obligatori de la comarca de l'Alt Penedès.
Les rutes de la modalitat b es duran a terme, únicament, quan el nombre d'usuaris, l'addenda econòmica amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el copagament les facin viables.
En cap cas es realitzaran modificacions en les rutes del transport escolar establertes pel CCAP que impliquin un
increment econòmic en el servei per atendre alumnat amb transport escolar no obligatori.
Les sol·licituds presentades fora de termini seran ateses si, una vegada resoltes les peticions presentades dins del
termini, resten places vacants.
Els alumnes que no hagin pogut optar a una plaça restaran en llista d'espera.

El criteri de preferència per a l'alumnat resident fora de la comarca de l'Alt Penedès serà l'ordre de registre d'entrada de
la sol·licitud al CCAP. Per aquest motiu, els interessats hauran de presentar directament al Servei d'Ensenyament del
CCAP tota la documentació degudament emplenada.
Iniciat el curs, si es produeix la incorporació d'alumnat amb residència a la comarca de l'Alt Penedès, tant si vol accedir
al servei de transport escolar obligatori com al no obligatori, i no hi ha places vacants, l'alumne que resideixi a altres
comarques que estigui ocupant la plaça vacant a la ruta sol·licitada i que tingui el número més alt de registre d'entrada
de sol·licitud, haurà de cedir la plaça de forma immediata.
El CCAP, de manera urgent, ho comunicarà per avançat via electrònica o telefònicament, sense perjudici que, en un
moment posterior, li faci arribar per escrit.
6. Cobrament.
Aquest servei està subjecte al pagament d'un preu públic, reglat a l'Ordenança fiscal número 11.
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Les sol·licituds de l'alumnat que no resideixi a la comarca de l'Alt Penedès però que estigui matriculat en un centre de la
comarca i cursi estudis de nivell obligatori o postobligatori, seran ateses una vegada resoltes les peticions de l'alumnat
resident a la comarca de l'Alt Penedès.
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La quota es liquidarà mitjançant domiciliació bancària, en els terminis i pels imports estipulats a l'esmentada ordenança.
S'entén que la utilització del transport escolar correspon a la totalitat dels dies lectius del curs escolar.
L'obligació de pagament del preu públic neix en el moment en què el CCAP autoritza l'alumne a fer ús de la plaça de
transport escolar.
Les altes que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar hauran d'abonar l'import corresponent a la totalitat del
mes de la incorporació.
En el cas que un rebut no sigui atès, tindrà un recàrrec de 10 EUR corresponents a les despeses de devolució. Fins que
no s'acrediti documentalment que s'ha satisfet la totalitat de l'import pendent, l'alumne tindrà restringit l'accés al vehicle
de transport escolar.
7. Obligacions del beneficiari.
Respectar la normativa d'utilització del servei de transport escolar col·lectiu vigent.
Abonar els imports en els terminis establerts i estar al corrent de pagament per utilitzar el servei.
Causar baixa del servei en el termini de 3 dies si durant el curs es produeix l'alta d'un/a alumne/a amb dret preferent i no
hi ha places suficients al vehicle. Al mateix temps, restarà exempt de l'obligació de pagament.
8. Règim disciplinari.
Els fets sancionables protagonitzats per alumnes d'ensenyament secundari seran resolts de manera coordinada entre el
Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el centre educatiu corresponent.
ç
Les incidències per un comportament inadequat dels alumnes seran considerades faltes contra la convivència i
sancionables, d'acord amb allò que prevegi el reglament de règim intern del centre, i podran ser motiu d'expulsió del
transport.
En els casos de fets sancionables dels alumnes d'Educació Infantil o Primària, el procediment a seguir serà el que
s'especifica a continuació:
• La persona acompanyant i/o el/la conductor/a notificaran per escrit, mitjançant el model d'incidències previst a aquest
efecte, a la coordinadora d'acompanyants, la relació dels fets amb la identificació dels alumnes implicats i avançarà la
informació verbalment al/la director/a del centre escolar.
• La coordinadora d'acompanyants trametrà, si s'escau, un informe detallat al/la director/a del centre per tal que aquest/a
pugui aplicar el que disposa el Decret 266/1997 i sancionar segons la gravetat dels fets.

En el cas que la infracció comporti despeses econòmiques, aniran a càrrec dels familiars o representants legals dels
alumnes.
En tots els casos es procurarà la immediatesa en l'aplicació de la mesura disciplinària per tal de garantir l'efecte i per
reforçar l'autoritat de la persona acompanyant dins el vehicle.
9. Baixes i revocacions.
El CCAP podrà denegar o revocar la utilització del servei si les famílies o l'alumnat incompleixen algun dels supòsits
següents:
- Incompliment de les condicions per tenir dret al servei.
- Falsedat en la documentació presentada.
- Expulsió del transport escolar.
- No estar al corrent de pagament.

4

CVE-Núm. de registre: 022016003341

• En cas que la mesura correctora impliqui la privació temporal o definitiva del dret al servei de transport escolar, el
centre ho comunicarà per escrit al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
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Les baixes voluntàries del servei s'han de comunicar per escrit al Servei d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès, han d'estar signades pels responsables dels menors i s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del
CCAP. Per tal que no els sigui emès el rebut del mes següent, les baixes s'hauran de presentar abans del dia 20 del
mes en curs. Transcorregut aquest termini, s'haurà d'abonar el rebut corresponent al mes següent encara que no es faci
ús del transport.
En els casos de baixa voluntària del servei abans de finalitzar el curs escolar, es procedirà, si s'escau, a cobrar una
quota de liquidació.
10. Control i supervisió de l'administració.
El CCAP, mitjançant el Servei d'Ensenyament, comprovarà l'ús correcte del servei atorgat.
Durant tot el curs el CCAP es reserva el dret de verificar les dades de la sol·licitud i de revocar totalment o parcialment el
servei en el cas que es detecti ocultació o falsedat en aquestes dades.
11. Vigència.
Aquestes bases tindran vigència indefinida mentre no siguin derogades per acord de l'òrgan competent.
12. Tractament de dades personals i confidencialitat.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i els centres educatius tractaran les dades de caràcter personal de forma
confidencial. El Consell Comarcal inclourà les dades de caràcter personal en un fitxer per a la finalitat per a la qual han
estat recollides. El Consell Comarcal i els centres educatius adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva
alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb la normativa aplicable, la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter
personal.
D'acord amb allò que estableix l'article 5 de la LOPD, els sol·licitants autoritzen expressament el tractament de les dades
personals que constin al formulari de sol·licitud, a la documentació annexa i a qualsevol documentació presentada amb
posterioritat.
Els sol·licitants autoritzen la cessió de les dades a tercers per a la finalitat per a la qual van ser recollides, sempre i quan
totes les parts preservin la seva intimitat, d'acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal esmentada.
Els sol·licitants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en els temes establerts en la legislació
vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
13. Disposició final.
Correspon a la Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès la interpretació d'aquestes bases."

https: //bop.diba.cat
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Vilafranca del Penedès, 29 de febrer de 2016
El president, Francesc Olivella Pastallé

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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