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Interessat de l'expedient

Assumpte

SALOU AJUNTAMENT

APROVACIÓ,
SI
S'ESCAU,
DE
LES
BASES
REGULADORES
I
CONVOCATÒRIA
PER
A
L'ATORGAMENT
D'AJUTS
INDIVIDUALS
DE
TRANSPORT ESCOLAR ADREÇATS A L'ALUMNAT
D'ENSENYAMENTS
OBLIGATORIS
DE
CENTRES
EDUCATIUS
I CONVOCATÒRIA ANY 2015 (CURS
2014-2015).

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE TRANSPORT ESCOLAR
ADREÇATS A L'ALUMNAT D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS DE CENTRES
EDUCATIUS I CONVOCATÒRIA ANY 2015 (CURS 2014-2015).
Identificació de l’expedient: Bases generals ajuts transport escolar i convocatòria curs 20142015.
Exp. Núm.: 1474/2015
.
Tràmit: proposta Regidora Delegada d’Ensenyament a la Junta de Govern Local.
1. Fets
1. 1. La finalitat del servei de transport escolar és facilitar l’accés dels alumnes del municipi als
centres públics d’educació primària: Escola Salou, Escola Vora Mar, Escola Santa Maria del Mar,
Escola Europa i els centres públics de Secundària Institut Marta Mata i Institut Jaume I, existents
al terme municipal de Salou, ateses les especials característiques de dispersió de l’assentament i
trama urbana de la població.
1. 2. El servei de transport escolar no és una obligació de l’Ajuntament de Salou, no obstant això
i, atenent, a les circumstàncies territorials, s’ha resolt realitzar-lo voluntàriament fins que no es
determini el contrari, per atendre aquestes circumstàncies en interès del públic en general i com
a mesura contra l’absentisme escolar com a competència municipal.
1. 3. Atès que per seleccionar l’alumnat destinatari d’aquests ajuts cal elaborar unes bases que
permeti complir amb aquesta finalitat, mitjançant un procediment de convocatòria pública que
respecti els principis de publicitat i concurrència, i d’acord amb els criteris que estableixin
aquestes bases reguladores i la convocatòria que l’ajuntament faci a l’efecte.
2. Fonaments de Dret
2.1. L’activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques dels ens locals es troba
regulada als articles 239 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i al Títol III del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).
La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic, sens perjudici del
que estableix l'article 121 d'aquest Reglament” (art. 118 ROAS).
Les subvencions poden ser de diverses tipologies: Pròpies, suposen una atribució efectiva,
dinerària o en espècie, avaluable econòmicament; impròpies, no impliquen desplaçament o
transmissió dinerària o patrimonial sinó que consisteixen en incentius fiscals, exempcions o
bonificacions, avals en operacions de crèdit, bestretes reintegrables, crèdits subvencionats o
d'altres anàlegs. (art. 120 ROAS); Nominades, amb destinatari concret expressament previst al
pressupost; genèriques, destinades a una pluralitat de destinataris sotmeses a concurrència i
específiques, excepcionals per raons d’interès públic o social.
2.2. Tot i que aquestes són les seves normes específiques cal tenir també en compte les
previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), els preceptes
bàsics de la qual són aplicables a totes les administracions públiques, igual que les del seu
reglament, RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS).
2.3. 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.
2.4. . L' article 5 de la Llei 1/1990, de 3 d' octubre, d’ordenació general del sistema educatiu,
disposa que l’educació primària i l’educació secundària obligatòria constitueixen l’ensenyament
bàsic i que aquest ensenyament serà obligatori i gratuït.
2.5.
L' article 63 de la Llei 1/1990, de 3 d' octubre, d' ordenació general del sistema educatiu,
disposa que per tal de fer efectiu el principi d ' igualtat en l' exercici del dret a l' educació, els
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que
es trobin en situacions desfavorables i que ho sol·liciti. Vist que per tal de garantir aquest drets i
atendre aquestes necessitats, cal que les administracions públiques impulsin polítiques orientades
a la consecució d’aquestes finalitats.
2.6.
La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, atesa la subvenció
com a modalitat de l’ acció de foment de l’administració.
2.7.
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.
2.8.
Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, sobre l’activitat de foments. Articles 239 a 241.
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2.9.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals (ROAS), articles 118-129 corresponents al Títol III Capítol I de
subvencions.
2.10. Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Text refós de la llei
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.11. Decret d’ Alcaldia núm. 3296/2014, de 20 de juny, de delegació de competències (BOPT,
núm. 178, de 2 d’agost de 2014).
Per l’ exposat,
Vista la proposta de la regidoria delegada d’ Ensenyament, la Junta de Govern Local ACORDA,
per unanimitat, el següent:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals al transport escolar
per atendre necessitats d’origen socioeconòmic, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i
de segon cicle d’educació infantil, al qual no correspon la gratuïtat d’aquest servei, i estigui
escolaritzat en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics.
Segon.- Obrir la convocatòria per a la concessió d' ajuts individuals de transport escolar
corresponents al curs 2014-2015, la qual es regeix per les bases que figuren annexes d'aquest
Acord.
Tercer.- Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran al
Departament d’ Ensenyament de l’ Ajuntament de Salou per un període de 20 dies a comptar des
del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOPT, en el cas de presentar-se
al·legacions a les Bases específiques, s’acordarà la suspensió del procediment de presentació de
sol·licituds fins a la resolució de les al·legacions presentades en el període d’exposició pública de
les Bases, i per tant, fins que aquest no hagi estat aprovat definitivament no es reprendrà la
presentació de sol·licituds. De modificar-se substancialment les bases es podrà deixar sense
efecte el tràmit de presentació de sol·licituds, obrint-ne seguidament un altre.
Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, un cop finalitzat el període ordinari restarà
obert el període excepcional per atendre:
1) les noves sol·licituds d' alumnat ja escolaritzat derivades de circumstàncies sobrevingudes
durant el curs en la situació econòmica familiar.
2) les noves sol·licituds de l' alumnat de nova incorporació.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 17 de març de 2015
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