Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
CERTIFICO: Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió d’11
d’abril de 2019, va adoptar, entre d’altres, i a reserva dels termes que resultin
de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent:
“8- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança núm. 5 Reguladora
del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per a
l’alumnat d’ensenyament postobligatori
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 18 d’abril de 2013, va aprovar
l’ordenança núm. 5 Reguladora del preu públic per la prestació del servei de
transport escolar per als alumnes d’ensenyament postobligatori, i la darrera
modificació per acord de Ple de 15 de març de 2018.
S’ha valorat la no coincidència del preu públic de l’ordenança que regula el
preu públic del servei de transport escolar no obligatori (TENO) (ordenança
núm. 11) amb la que regula el servei de transport escolar col·lectiu per a
l’alumnat d’ensenyament postobligatori (ordenança núm. 5). Es creu convenient
igualar el preu públic entre les dues ordenances.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya recomana que
l’import/dia de la taxa sigui entre un mínim de 1,50€ i un màxim de 4€ per
alumne/a.
Per altra banda, s’ha fet una reestructuració de l’articulat i s’ha adaptat a la
mateixa estructura que l’ordenança núm. 11. S’ha generalitzat les dates de
pagament, no es fa referència a un curs concret, s’ha inclòs com tramitar les
baixes voluntàries i s’ha tingut cura del llenguatge no sexista.
Vistos els informes emesos per la cap del servei d’Ensenyament, de data de
signatura de 25 de març i 1 d’abril de 2019.
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereixen els articles 24, 25 i 44 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i en els quals es posa de manifest
que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
real o previsible del servei o l’activitat de que es tracti o, en qualsevol cas, del
valor de la prestació rebuda.
Vist el que disposen els articles del 15 al 19 i 155 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, establint el procediment d’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

S’ACORDA:
1- Aprovar inicialment la modificació l’ordenança núm. 5
G7003_000006/2019) d’acord amb el contingut del text següent:

(exp.

‘REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT
POSTOBLIGATORI ESCOLARITZATS A LA COMARCA DE L’ALT
PENEDÈS

ARTICLE 1r- Concepte i fet imposable
En ús de les facultats concedides per l’article 39 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya, i de conformitat amb el que disposa l’article 155 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic pel
servei de transport escolar per a l’alumnat d’ensenyament postobligatori
escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès.

ARTICLE 2n- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic l’alumnat d’ensenyament
postobligatori escolaritzat a la comarca de l’Alt Penedès que sol·liciti i obtingui
l’autorització del Consell Comarcal per fer ús del transport escolar.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, l’atorgament es
resoldrà per rigorós ordre del número de registre d’entrada de la sol·licitud.
Quan es produeixi l’alta d’un/a alumne/a amb dret preferent (ensenyament
primari i secundari obligatoris), l’alumnat d’ensenyament postobligatori usuari
de la mateixa ruta amb el número més alt de registre causarà baixa del servei i,
al mateix temps, finalitzarà la seva obligació de pagament de la quota.

ARTICLE 3r- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és la fixada en les
tarifes de l’apartat següent en base a la naturalesa del servei prestat pel
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

3.1 Tarifes
Tarifa en concepte de RESTITUCIÓ DEL TÍTOL de transport escolar
postobligatori 5€ / títol (IVA inclòs)
Tarifa curs
Import
Base
1,95 €

IVA
Aplicat
0,19 €

IVA inclòs
Preu viatge Preu Curs
2,14 €
378,78 €

3.2 Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Els preus així obtinguts comprenen la quota corresponent de l’Impost sobre el
Valor Afegit vigent (10% IVA). En el supòsit que es modifiqués el tipus d’IVA
aplicable a aquest tipus de servei, les tarifes s’actualitzaran automàticament
amb l’increment o decrement fiscal resultant de la modificació tributària.

ARTICLE 4t- Liquidació i formes de pagament
4.1 En el full de sol·licitud s’hauran de fer constar les dades bancàries i les
quotes es liquidaran mitjançant domiciliació bancària.
4.2 Si en el full de sol·licitud no es fan constar les dades bancàries, la sol·licitud
no s’incorporarà temporalment al tràmit.
4.3 Pagament
La quota total es fraccionarà en 3 pagaments, els rebuts dels quals es giraran
durant la segona quinzena del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de
març.

ARTICLE 5è- Exempcions i bonificacions
No es concediran exempcions ni bonificacions sobre aquest preu públic per cap
concepte, tret d’aquelles que siguin establertes per una disposició legal,
reglamentària o de qualsevol altra natura de rang superior a aquesta ordenança
fiscal.

ARTICLE 6è- Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagament d’aquest preu públic neix en el moment en què el
Consell Comarcal autoritza l’alumnat a fer ús de la plaça de transport escolar i
aquest el fa efectiu.

S’entén que la utilització del transport correspon a la totalitat dels dies lectius
del curs escolar, sempre i quan l’alumnat no es vegi obligat a deixar d’utilitzar el
servei perquè així li ho comunica el Consell Comarcal de l’Alt Penedès o
perquè causa baixa del centre o deixa la formació.
L’horari de la formació postobligatòria pot coincidir o no amb els horaris de la
formació obligatòria. Independentment d’aquest horari, la quota a pagar
correspondrà a la del preu públic de l’article 3.
De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d’1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les baixes
voluntàries en la utilització del servei es podran presentar indistintament:
a) A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en
horari d’oficina de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres i els dijous a la
tarda, de 17 a 19 hores, en el model normalitzat, que estarà a disposició
de les persones interessades a la mateixa oficina, o a través d'Internet al
web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l’apartat de Tràmits i
gestions/Ciutadania/Transport Escolar Postobligatori.
b) Telemàticament
a
través
d’internet
al
web
del
CCAP
(www.ccapenedes.cat) a l’apartat de Tràmits i Gestions/Ciutadania/
Transport Escolar Postobligatori.
Les baixes voluntàries i per tal de no ser emès el següent rebut, s’hauran de
comunicar abans del dia 10 d’octubre, 10 de gener o 10 de març,
respectivament. Transcorregut aquest termini, s’haurà d’abonar el rebut
corresponent encara que no es faci ús del transport.

ARTICLE 7è- Gestió d’impagaments
Les quotes acreditades i no satisfetes es reclamaran per escrit a la persona
sol·licitant del servei per tal que en el termini d’una setmana realitzi l’ingrés del
deute pendent. Passat aquest termini i fins que no es satisfaci i s’acrediti
documentalment la totalitat de l’import pendent, l’alumnat tindrà restringit el seu
accés al vehicle de transport escolar.
Els rebuts no atesos tindran un recàrrec corresponent a les despeses de
devolució de rebuts de 10€.
En el cas que hi hagi rebuts impagats reiteradament, el Consell Comarcal
podrà modificar la forma de cobrament o donar de baixa del servei a l’alumne/a.

DISPOSICIÓ FINAL
Una vegada l’ordenança quedi aprovada de forma definitiva, entrarà en vigor
amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i transcorreguts els terminis establerts en l’article 70.2 i 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.’
2- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’ordenança
modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. Durant el període d’exposició pública de la
modificació de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
3- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona els acords elevats a definitius, els quals entraran
en vigor una vegada aprovats definitivament i publicats. Seran vigents
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat dels consellers i de les
conselleres presents dels grups polítics comarcals del PDeCAT, del PSC-CP,
d’ERC, de la CUP-PA, d’ENTESA i del PP.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del
president.
Vilafranca del Penedès, 15 d’abril de 2019
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