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Número de registre 6745

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Edicte de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de transport
escolar

No havent-se  presentat  cap  reclamació  ni  suggeriment  a  l’acord  d’aprovació  inicial  de  modificació  de
l’Ordenança  reguladora  del  preu  públic  corresponent  a  la  prestació  del  servei  de  transport  escolar  no
obligatori i per ensenyaments post obligatoris, adoptat en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2017 i
objecte de publicació al BOP de Lleida número 124, de 28 de juny, al DOGC núm. 7402, de 30 de juny, al
diari La Manyana de 26 de juny i a l’e-tauler comarcal, els acords inicials han esdevingut definitius.

D’acord  amb el  que preveu  l’article  70.2  de la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril,  de bases  del  règim local,  es
procedeix a la publicació íntegra dels articles que han estat objecte de modificació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de la
publicació d’aquest edicte, tot això de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

No obstant això, els interessats poden exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Lleida, 7 de setembre de 2017
La presidenta, M. José Invernón Mòdol

Ordenança  reguladora  del  preu  públic  corresponent  a  la  prestació  del  servei  de  transport  escolar  no
obligatori i per ensenyaments post obligatoris

Article 7. Meritació
El Consell Comarcal obrirà un període de presentació de sol·licituds.

Pels alumnes d’ensenyaments obligatoris escolaritzats en un centre del mateix municipi de residència es
garanteix una plaça en el servei de transport escolar.

Pels alumnes d’ensenyaments post obligatoris que resideixen en un municipi de la comarca del Segrià el
preu públic es merita i naix l’obligació de contribuir quan sigui autoritzada la sol·licitud de fer ús del servei.
Per aquests alumnes i si el  nombre de sol·licituds es superior al  nombre de seients lliures en el  servei
determinat, i per tal de tenir en compte qui pot ocupar el seient lliure es tindran en compte els següents
criteris:

- Ordre de presentació de la sol·licitud en el registre general del Consell Comarcal un cop establert el termini
de presentació de sol·licituds.

- Si hi ha 2 sol·licituds presentades el mateix dia i a la mateixa hora, es tindrà en compte la lletra inicial del 1r
cognom i si persisteix l’empat la lletra inicial del 2n cognom (segons l’ordre alfabètic).

En cas de germans que sol·licitin l’aprofitament de seient lliure, la sol·licitud haurà de ser individual, és a dir,
per cada germà.
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Article 8. Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic de transport escolar es farà per rebut bancari trimestral.

En cas d’autorització d’alumnes amb un trimestre escolar ja iniciat es cobrarà des del primer dia d’ús del
seient.

Si expedida l’autorització i havent-se procedit al pagament no hi ha places disponibles durant el curs es
retornarà la part proporcional del preu públic cobrat.

En cas que durant el curs escolar hi hagi una minoració de places disponibles i no n’hi hagi per tots els
alumnes autoritzats es seguirà el mateix criteri exposat en l’article 7 de presentació de sol·licituds.

Els alumnes que hagin presentat la sol·licitud un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds només
podran ocupar un seient lliure si hi ha seients lliures en el servei determinat.

No s’ha admetran sol·licituds presentades abans del començament del termini per presentar sol·licituds.

S’entendran trimestres escolars els següents períodes:
- Del setembre al desembre
- Del gener al març
- De l’abril al juny

Article 11. Vigència
El preu públic regulat per aquesta ordenança romandrà vigent fins que no es modifiqui, derogui o suspengui
de forma expressa.

Article 12. Comunicacions a les famílies i centre
La comunicació a les famílies i als centres (instituts o d’altres centres en el seu cas) es farà per mitjançant
correu electrònic o telèfon (aprofitament de seients, no aprofitament de seients, etc.).
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