
 
 
 

 
 

 
Dictamen de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per 
a la utilització de les places vacants al servei de transport escolar gestionat pel 
Consell Comarcal del Bages. 
 
 
Atès que per acord de Ple de data 27 de maig del 2013 es va aprovar 
“l’Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la utilització de les places 
vacants al servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del 
Bages”, essent la publicació íntegra del mateix en el BOP de Barcelona de data 
29 de juliol del 2013.  
 
Atès que s’ha considerat necessari modificar el criteri d’assignació de 
sol·licituds de les places vacants dels servei de transport obligatori en 
l’esmentada Ordenança Fiscal Reguladora que actualment només contempla 
l’assignació d’aquestes places vacants a partir de l’ordre de recepció de les 
sol·licituds al registre del Consell Comarcal. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Consell Comarcal introduir criteris de 
desplaçament forçós fora del municipi, criteris socials, de conciliació familiar i 
de distància en l’assignació d’aquestes places sota els següents termes:  
 
“Modificació l’Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la 
utilització de les places vacants al servei de transport escolar, en relació a 
l’article 3 del mateix, realitzant una substitució parcial de de l’article, de la 
forma en que es transcriu a continuació: 
 
Article 3. Criteri i procediment d'assignació d'una plaça vacant (redactat 
actual) 
 
S'oferiran les places vacants que puguin ocasionar-se una vegada assignades 
les sol·licituds aprovades d'alumnes preceptius, o bé, d'alumnes 
d'ensenyaments obligatoris escolaritzats en el mateix municipi de residència i 
amb l'ajuntament dels quals s'hagi formalitzat conveni de col·laboració. No 
obstant això, les noves sol·licituds aprovades d'aquests alumnes tindran 
prioritat en l'ús del servei tot i l'atorgament, amb anterioritat, de places vacants. 
Per aquest motiu, la variació en el nombre de places vacants disponibles podrà 
comportar la pèrdua de la plaça assignada i el seu pas als primers llocs de la 
llista d'espera. 



  
Els alumnes que optin per una plaça vacant hauran de sol·licitar el servei 
presentant un model de sol·licitud al registre del Consell Comarcal a partir del 
primer dia del mes de juliol anterior a l'inici del curs escolar.  
 
Amb les sol·licituds de places vacants aprovades es confeccionarà una llista 
d'espera, per ordre de recepció al registre del Consell Comarcal, per a 
cadascun dels serveis de transport.  
 
Per formalitzar el dret d'ús del servei els serà expedit un carnet de transport 
escolar per part del Consell Comarcal per al curs corresponent. L'expedició del 
carnet implica la presentació de la sol licitud, la seva aprovació i el pagament 
del preu públic aprovat. 
 
Article 3. Criteri i procediment d'assignació d'una plaça vacant (nou 
redactat) 
  
S'oferiran les places vacants que puguin ocasionar-se una vegada assignades 
les sol·licituds aprovades d'alumnes preceptius, o bé, d'alumnes 
d'ensenyaments obligatoris escolaritzats en el mateix municipi de residència i 
amb l'ajuntament dels quals s'hagi formalitzat conveni de col·laboració. No 
obstant això, les noves sol·licituds aprovades d'aquests alumnes tindran 
prioritat en l'ús del servei tot i l'atorgament, amb anterioritat, de places vacants. 
Per aquest motiu, la variació en el nombre de places vacants disponibles podrà 
comportar la pèrdua de la plaça assignada i el seu pas als primers llocs de la 
llista d'espera.  
 
Els alumnes que optin per una plaça vacant hauran de sol·licitar el servei 
presentant un model de sol·licitud al registre del Consell Comarcal a partir del 
primer dia del mes de juliol anterior a l'inici del curs escolar.  
 
En cas que es produís una demanda de places vacants superior a l’oferta, 
s’aplicaran per ordre els següents criteris per tal d’assignar les places 
disponibles: 
 
1r.- Alumnes que ja han estat usuaris del servei de places vacants en el curs 
anterior i que sol·liciten renovació del servei pel mateix centre educatiu. 
 
2n.- Alumnes que s’hagin de desplaçar forçosament fora del seu municipi, per 
inexistència d’oferta formativa, per cursar estudis preuniversitaris.  
 
3n.- Informe de serveis socials que justifiqui la necessitat del servei i la manca 
de recursos propis. 
 
4t.- Tenir un germà o germana escolaritzat al mateix centre educatiu on es fa la 
sol·licitud de la plaça vacant.  
 
5è.- Major distància des del domicili de la persona usuària al centre escolar en 
detriment a una distància menor. 
 



6è.- I en cas d’empat en tots els criteris d’accés anteriors, se seguirà l'ordre 
d'entrada de la sol·licitud al registre. 
 
Els i les usuàries que no hagin obtingut plaça passaran a una llista d’espera per 
cobrir, per ordre, les possibles baixes que es puguin produir durant el curs 
escolar. 
 
Per formalitzar el dret d'ús del servei els serà expedit un carnet de transport 
escolar per part del Consell Comarcal per al curs corresponent. L'expedició del 
carnet implica la presentació de la sol licitud, la seva aprovació i el pagament 
del preu públic aprovat.” 
 
Atès el que disposa l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, 
en relació a la competència del Ple per a la seva aprovació. 
 
Atès el que disposa l’article 114 a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
així com els articles 178 i 179 del mateix text legal. 
 
Atès que aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal ha estat informada en la 
sessió de 8 de maig de 2019 del Consell d’Alcaldes.  
 
La consellera de l’Àrea d’Econòmica proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar aprovar inicialment la modificació de “l’Ordenança Fiscal 
Reguladora del preu públic per a la utilització de les places vacants al servei de 
transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Bages”, en relació a 
l’article 3 del mateix, realitzat una substitució parcial de l’article, de la forma en 
que es transcriu a continuació: 
 
Article 3. Criteri i procediment d'assignació d'una plaça vacant (nou 
redactat) 
  
S'oferiran les places vacants que puguin ocasionar-se una vegada assignades 
les sol·licituds aprovades d'alumnes preceptius, o bé, d'alumnes 
d'ensenyaments obligatoris escolaritzats en el mateix municipi de residència i 
amb l'ajuntament dels quals s'hagi formalitzat conveni de col·laboració. No 
obstant això, les noves sol·licituds aprovades d'aquests alumnes tindran 
prioritat en l'ús del servei tot i l'atorgament, amb anterioritat, de places vacants. 
Per aquest motiu, la variació en el nombre de places vacants disponibles podrà 
comportar la pèrdua de la plaça assignada i el seu pas als primers llocs de la 
llista d'espera.  
 
Els alumnes que optin per una plaça vacant hauran de sol·licitar el servei 
presentant un model de sol·licitud al registre del Consell Comarcal a partir del 
primer dia del mes de juliol anterior a l'inici del curs escolar.  
 



En cas que es produís una demanda de places vacants superior a l’oferta, 
s’aplicaran per ordre els següents criteris per tal d’assignar les places 
disponibles: 
 
1r.- Alumnes que ja han estat usuaris del servei de places vacants en el curs 
anterior i que sol·liciten renovació del servei pel mateix centre educatiu. 
 
2n.- Alumnes que s’hagin de desplaçar forçosament fora del seu municipi, per 
inexistència d’oferta formativa, per cursar estudis preuniversitaris.  
 
3n.- Informe de serveis socials que justifiqui la necessitat del servei i la manca 
de recursos propis. 
 
4t.- Tenir un germà o germana escolaritzat al mateix centre educatiu on es fa la 
sol·licitud de la plaça vacant.  
 
5è.- Major distància des del domicili de la persona usuària al centre escolar en 
detriment a una distància menor. 
 
6è.- I en cas d’empat en tots els criteris d’accés anteriors, se seguirà l'ordre 
d'entrada de la sol·licitud al registre. 
 
Els i les usuàries que no hagin obtingut plaça passaran a una llista d’espera per 
cobrir, per ordre, les possibles baixes que es puguin produir durant el curs 
escolar. 
 
Per formalitzar el dret d'ús del servei els serà expedit un carnet de transport 
escolar per part del Consell Comarcal per al curs corresponent. L'expedició del 
carnet implica la presentació de la sol licitud, la seva aprovació i el pagament 
del preu públic aprovat.” 
 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord anterior, durant un termini de 
trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari «Regió 7» i al 
tauler d'anuncis de la corporació, per al seu examen i presentació 
d’al·legacions i suggeriments, si s'escau. 
 
La conseller de l’àrea    INTERVINGUT I CONFORME 
            LA INTERVENTORA 
 
 
 
 
Sra. Estefania Torrente Guerrero 
 

Informat per la Comissió Informativa de 
Gestió Interna en sessió de 20 de maig 
de 2019. 

La secretària 

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal 
del Bages en sessió ordinària de 3 de 
juny de 2019. 

La secretària 
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