CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES
D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018
Tortosa, 5 de desembre de 2017
D'una part l’Il·lm. Sr. Enric Roig Montagut, president del Consell Comarcal del Baix Ebre,
amb seu al carrer Barcelona, núm. 152 de la ciutat de Tortosa.
De l'altra l’Il·lm. Sr. Daniel Andreu Falcó, alcalde-president de l'Ajuntament de l’Aldea.
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni
d'acord amb els respectius acords.
EXPOSEN
1. 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, disposa que els
consells comarcals assumeixen la gestió dels transport escolar i que la finalitat del servei
escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria,
quan concorri el fet que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un
centre públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament o
bé que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari
privat concertat o d'educació especial privat concertat, proposat pel Departament. Aquest
transport està finançat íntegrament pel Departament d’Educació.

3. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei.
Malgrat això, ha mostrat repetidament la seva voluntat de solucionar la problemàtica de
la dificultat de transport dels alumnes d’ensenyament postobligatori de les poblacions
que tenen alumnes escolaritzats en els centres d’ensenyament de la comarca amb servei
de transport gestionat pel Consell, mitjançant una solució pactada amb els ajuntaments
amb el repartiment equitatiu de la despesa d’aquest transport.
4. En relació a aquesta tipologia de transport, el reglament del servei de transport escolar
a la comarca del Baix Ebre, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió de data 26
de juliol de 2013. disposa:
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Art. 7. Obligatorietat de prestació del servei de transport postobligatori
7.1. El Consell Comarcal del Baix Ebre no té l’obligatorietat de prestar aquest servei
d’acord amb la delegació de competències del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Malgrat això, podrà promoure la seva prestació mitjançant la
modalitat de servei de transport escolar compartit.
7.2. Els alumnes d'ensenyament postobligatori podran fer ús del transport escolar en els
següents casos:
A
Quan l’ajuntament de la població on viuen, a l’inici del curs escolar, hagi signat el
conveni corresponent amb el Consell Comarcal i, alhora, existeixen places vacants un
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2. Per aplicació d’aquesta normativa, són alumnes de transport post obligatori aquells
alumnes que cursin estudis d’ensenyament post obligatori en un centre públic ordinari o
en un centre privat concertat, que s’hagin d’escolaritzar fora del seu municipi de
residència.

cop s’hagin cobert les necessitats de transport dels alumnes obligatoris.
B
Quan l’interessat satisfaci el preu fixat per l’ordenança reguladora del Consell Comarcal
del Baix Ebre, sense necessitat de signar conveni amb l’ajuntament.
7.3. El servei de transport escolar compartit consisteix en l’optimització dels transports
obligatoris i no obligatoris ja existents, destinant les places lliures a alumnes
d’ensenyaments postobligatori. En termes generals, no es podran modificar els horaris,
el trajecte, la durada o les parades establertes per realitzar el transport postobligatori.
7.4. Es tindrà en compte el criteri d’optimització dels recursos existents. Els altres factors
que es tindran en compte seran:







Nombre d’usuaris d’un mateix transport escolar.
Disseny de les rutes de transport escolar.
Trajecte i durada de les rutes de transport escolar.
Accessibilitat dels vehicles.
Nombre de vehicles disponibles.
Altres que es puguin tenir en compte i que siguin propis de cada ruta.

Article 8. Procediment de sol·licitud
8.1. En cas que el Consell Comarcal hagi establert una ruta de transport escolar
postobligatòria, l’alumne podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar presentant
la pertinent sol·licitud a l’ens comarcal (annex1) abans que finalitzi el període establert a
tal efecte (31 de juliol). Només s’acceptaran sol·licituds a partir d’aquesta data quan
s’aporti documentació justificativa del motiu de l’incompliment del termini.
8.2. El preu del servei i la modalitat de pagament serà el fixat a l’ordenança reguladora
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per tot l’exposat, ambdues parts

Segon- Els alumnes usuaris d’aquest transport estarien obligats a satisfer l’import de
1,50 €/dia i han d’haver emplenat la corresponent sol·licitud d’utilització del servei en el
termini establert en el reglament.
Tercer- A fi de donar suport a les famílies en la despesa derivada d’aquest transport, el
Consell Comarcal del Baix Ebre, en col·laboració amb els ajuntaments, assumiran el seu
cost en les següents proporcions:
Consell Comarcal del Baix Ebre: 1/3 part
Ajuntament de l’Aldea: 2/3 parts.
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Primer- El Consell Comarcal del Baix Ebre té la voluntat de facilitar el transport dels
alumnes d’ensenyament postobligatori de la comarca, sempre i quan restin places
vacants en les rutes de transport escolar un cop s’hagi fet l’assignació pertinent de
places entre els alumnes que es considerin de transport obligatori perquè canvien de
municipi per assistir al centre escolar referenciat pel Departament d’Ensenyament per
dur a terme els estudis obligatoris utilitzant les places vacants, si és el cas, de les rutes
de transport escolar obligatori gestionades pel Consell Comarcal.
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CONVENEN

Quart- L’ajuntament de l’Aldea, si ho considera oportú, podrà sol·licitar als alumnes del
seu municipi l’aportació d’1/3 part del cost de 1,50 €/dia, encarregant-se de tota gestió
econòmica sobre la qual, el Consell Comarcal del Baix Ebre no té cap tipus d’intervenció.
Cinquè.- L’import màxim per la despesa d’aquest servei per al curs 2017/2018 serà de
2.992,00 €
Sisè- El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà a l’Ajuntament de l’Aldea,
liquidacions periòdiques per prestació del servei
1a. liquidació - abans del 15-03-2018
2a. liquidació - abans del 31-05-2018
3a. liquidació - abans del 30-06-2018
Les liquidacions reflectiran, en la mesura del possible, la màxima realitat d’utilització del
servei. No obstant això, en la 3a. liquidació es podran regularitzar les quantitats reals a
través de l'últim dels pagaments.
L’Ajuntament de l’Aldea transferirà la quantitat corresponent de la liquidació, al compte
del Consell Comarcal del Baix Ebre (2100 0019 46 0200530167), en els següents
terminis màxims:
1r. pagament - abans del 31-03-2018
2n.pagament - abans del 30-06-2018
3r. pagament - abans del 31-07-2018
Setè- Si arriba el venciment del primer i segon termini i no s’ha produït el pagament
acordat, el Consell Comarcal del Baix Ebre pot deixar de prestar el servei en el termini de
10 dies després de notificar a l’Ajuntament de l’Aldea aquesta circumstància.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, amb efectes des del primer
dia del curs escolar 2017/2018 i amb efectes únicament per a aquest curs.

Per l'Ajuntament de l’Aldea

Enric Roig Montagut

Daniel Andreu Falcó
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Pel Consell Comarcal del Baix Ebre
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D’acord amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i amb
un sol efecte.

