Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
en sessió de 18 de juny de 2020, va adoptar, entre d’altres, i a reserva dels
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, l’acord següent:
“20- Aprovar la modificació de les Bases per a l’adjudicació i la utilització
de les places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès,
curs escolar 2020-2021.
En Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de març de 2020, es
va aprovar inicialment les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les places
del transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris
escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès (TENO) (exp. G7004000009/2020), les quals seran vigents a partir del curs escolar 2020-2021.
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En les esmentades bases, a l’apartat número 4 “Sol·licituds i documentació a
presentar per les famílies d’alumnat resident a la comarca” i a l’apartat número
5, “Sol·licituds, documentació i terminis pels centres”, especifica que el tràmit
que han de fer les famílies i els centres ha de der mitjançant suport paper.
Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, tant des del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya com per part de les autoritats
sanitàries competents, es desaconsella aquesta mena de tràmits presencials i
es reforça el sistema telemàtic en les gestions/tràmits a realitzar per part dels
ciutadans amb l’administració.
Modificar l’apartat número 4, d’acord amb l’Annex adjunt i eliminar l’apartat
número 5 de les bases per a l’adjudicació i la utilització de les places del
transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris
escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès –TENO.
Vist l’informe emès per la cap del servei d’Ensenyament del Consell Comarcal,
de data de signatura de 12 de juny de 2020.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
en virtut de les delegacions expressament delegades per Decret de la
Presidència núm. G1009-0063/2019 de 24 de juliol de 2019.
S’ACORDA:
1- Aprovar la modificació de les Bases per a l’adjudicació i la utilització de les
places del Transport Escolar no obligatori (TENO), per a l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris escolaritzats a la comarca de l’Alt Penedès,
curs escolar 2020-2021, (exp. G7004-000009/2020) de la següent manera:

“4. Sol·licituds, documentació i terminis de presentació per les
famílies d’alumnat resident a la comarca.
Pel curs escolar 2020/2021 únicament han de presentar la sol·licitud
l’alumnat amb nova incorporació al centre o que no hagin estat donats
d’alta en el servei de transport escolar no obligatori en el curs 2019/2020.
La resta d’alumnat no especificat anteriorment, no ha de presentar
sol·licitud atès que el centre escolar ha confirmat la continuïtat en el servei
de transport escolar no obligatori pel curs 2020/2021, amb les dades
aportades en la convocatòria del curs 2019-2020.
Les persones interessades en la convocatòria del curs 2020/2021, hauran
de presentar la sol·licitud i tota la documentació, degudament emplenada i
signada pel pare o la mare o el/la tutor/a legal.
Quan la persona sol·licitant sigui el/la tutor/a legal de l’alumne/a, haurà de
presentar fotocòpia de la documentació que ho acrediti.
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És condició indispensable indicar l'IDALU de l'alumnat sol·licitant.
(IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne/a, dins
el Registre d’Alumnat de Catalunya (RALC) que ha creat el Departament
d’Educació per a tot l’alumnat matriculat en centres escolars públics i
privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de
no conèixer aquest codi, la família haurà de demanar-lo al centre escolar.
La validesa de la sol·licitud és per un sol curs escolar ja que l’atorgament
depèn de places vacants o de la viabilitat de la ruta.
La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través d’internet al
web del CCAP (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de:
Tràmits i Gestions/Ciutadania/Ensenyament_Transport escolar.
Per a la presentació de sol·licituds s’estableix que el termini sigui durant la
primera setmana, després de la finalització del període de matrícula
d’acord amb les dates proposades pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya en cadascun dels nivells educatius obligatoris.
En cas de rebre sol·licituds fora d’aquests terminis, no es garanteix la plaça
a l’inici de curs.”
2- Deixar sense efectes el punt 5 de dites bases.
3- Exposar al públic l’anunci de les Bases durant el període de vint dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP.

Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten
al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari,
caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.
4- Donar trasllat de l’acord al servei d’Ensenyament, l’OAC i a tresoreria del
Consell Comarcal.
VOTACIÓ: L’acord és aprovat per unanimitat.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau del
president.
Vist i plau
El president
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Xavier Lluch i Llopart

