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Edicte 
 

 

Identificació: 

Títol: Anunci sobre l’aprovació inicial de bases i convocatòria d’ajuts 
Expedient: 2017/186 

 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 28 de març de 2017, va acordar aprovar 
inicialment l’ordenança següent: 
 

- L’ordenança que regula l’aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals 
de desplaçament (AID) per al curs 2017/2018 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), s’exposen al 
públic pel termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació, mitjançant un 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la 
corporació a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions, 
suggeriments i les reclamacions que estimin oportunes, amb el benentès que si aquestes no 
es presenten aquests acords esdevindran definitius sense necessitat de cap altre.  
 
Un cop hagi esdevingut definitiu aquest acord, publicar el text íntegre de l’ordenança al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 

Santa Coloma de Farners,  4 d'abril de 2017  

El president 

 

 

 Salvador Balliu Torroella  

 

CPISR-1 C Salvador 
Balliu Torroella
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Ordenança reguladora de les bases dels ajuts a transport escolar individual a la 

comarca de la Selva per al curs 2017/18 

1. Objecte i vigència 

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament als 

alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundària obligatòria i d’educació 

especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula 

el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 

obligatòria, en especial el seu article 8è. 

2. Destinataris 

2.1. Poden sol·licitar ajut: 

2.1.1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària 

de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 km del centre escolar, quan 

aquest centre sigui el pertinent d'acord amb el mapa escolar i no disposin de servei de 

transport escolar o públic de viatgers al seu abast.  

Quan tinguin al seu abast un servei de transport públic o escolar col·lectiu , la distància es 

comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esmentat transport. 

2.1.2. Els alumnes d’educació especial escolaritzats a centres escolars públics i 

privats concertats de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport 

escolar col·lectiu. 

2.2. En tots els casos, l’alumne/a sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat en el centre 

escolar d’adscripció o en el centre més proper al seu domicili, d’acord amb l’etapa escolar 

que estigui cursant; o bé, en un altre centre escolar quan així hagi estat proposat pel 

Departament d’Ensenyament. 

3. Procediment 

3.1. El Consell Comarcal publicarà l’edicte corresponent d’aquesta convocatòria en el a la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones i al BOP (en extracte) i en el tauler d’anuncis del 

Consell Comarcal pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública; així 

mateix, n'informarà a la direcció de les escoles, instituts i centres d’educació especial. 

3.2. La direcció del centre, prèvia aprovació del consell escolar del centre, presentarà la 

relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut individual de desplaçament del seu centre al 

registre d’entrades d’aquest Consell Comarcal. 
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El Consell Comarcal aprovarà la relació amb els imports que corresponguin d’acord amb la 

dotació establerta pel Departament d’Ensenyament i ho comunicarà als centres per tal que 

hi hagi ratificació de petició pels pares o tutors i confirmació de l’assistència al centre 

educatiu. 

L’ajut es concedirà atenent a la distància del domicili al centre escolar. 

La sol·licitud serà única pel total de germans que vagin al mateix municipi, encara que 

tinguin nivell educatiu diferent. 

La quantia de l’import dependrà de la dotació establerta pel Consell Comarcal d’acord amb 

l’addenda emesa pel departament d’Ensenyament. Els alumnes amb dret a transport 

obligatori (que s’hagin de desplaçar de municipi) tindran un import superior als alumnes que 

es desplacin dins el mateix municipi. 

4. Sol·licituds 

4.1. La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de finalitzar l’any 2017 al 

Consell Comarcal la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de desplaçament, amb 

indicació de les dades dels alumnes i tutors i distància del domicili a l’escola/institut/centre 

d’educació especial, segons model que es publicarà al web del Consell Comarcal de la 

Selva. 

4.2. El Consell Comarcal avaluarà les peticions i atorgarà provisionalment els ajuts i 

comunicarà les famílies la resolució amb petició expressa de l’acceptació de l’ajut.  

4.3 La direcció del centre escolar haurà de presentar abans de l’1 de juny de 2018  al 

Consell Comarcal la confirmació de la relació global de sol·licitants d’ajuts individuals de 

desplaçament, amb indicació de les dades dels alumnes i dies que ha acudit al centre 

4.3. El Consell Comarcal de la Selva ingressarà a les famílies els imports que se’ls atorgui 

en el compte corrent facilitat per les famílies, al finalitzar el curs 2017/18. 

5. Criteris d’adjudicació 

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les sol·licituds presentades, el 

Departament de Serveis a la Ciutadania del Consell Comarcal emetrà dictamen respecte al 

nombre i la quantia dels ajuts a concedir, a partir del següents criteris: 

- Condició d’alumne/a d’educació especial 

- Estar escolaritzat en un municipi diferent al del seu domicili (transport obligatori) 
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- La distància del domicili al centre o a la parada més propera del transport escolar col·lectiu 

que l’alumne/a utilitzi 

6. Atorgament 

L’atorgament o denegació de les ajudes es farà mitjançant una resolució de Presidència una 

vegada valorades totes les sol·licituds d’acord amb els criteris especificats en la base 

cinquena i en funció de la disponibilitat pressupostària que en resulta de l'addenda 

econòmica pel curs 2017/2018 del conveni signat entre el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva per a la delegació de 

competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts 

escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres prestacions 

en matèria d’educació. 

- Es notificarà per escrit als interessats. 

- En cap cas, la quantia global que el Consell Comarcal destinarà a ajuts individuals de 

desplaçament sobrepassarà l’import transferit per aquest concepte pel Departament 

d’Ensenyament. 

7. Revocació 

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de les 

condicions establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajuda, el Consell 

Comarcal podrà revocar o suspendre l’ajuda que va concedir en el seu dia. 

8. Protecció de dades 

Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Consell 

Comarcal de la Selva i s’utilitzaran exclusivament per a la seva administració i per fer arribar 

informació de les seves activitats i serveis. En qualsevol moment, la persona interessada pot 

exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, tot 

adreçant-se a la Presidència del Consell Comarcal. 

9. Acceptació de les bases 

La presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes 

bases. 

10. Bases addicionals 

10.1 Si algun dels sol·licitants d’ajut individual de desplaçament té concedit algun altre ajut 

per aquest mateix concepte provinent d’una altra administració, caldrà que ho faci constar a 

la sol·licitud. 
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El Consell Comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol dels 

procediments que estimi oportú als efectes de comprovar si s’ha rebut alguna altra ajuda per 

aquest concepte objecte d’aquesta convocatòria. 
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