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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del preu públic del servei de transport escolar per al curs
2017-2018.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en sessió ordinària de data 14 de juny de
2017, va acordar aprovar inicialment la modificació del preu públic del servei de transport escolar per al curs
2017-2018.
L'expedient esmentat es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies laborables, en horari d'atenció al
públic, durant el termini d'informació pública, que és de trenta dies hàbils des de l'última publicació d'aquets
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la província.
Si no s'hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini indicat, l'acord i el text aprovat
inicialment es consideraran aprovats definitivament, sense necessitat d'acord exprés.

Mont-roig del Camp, 20 de juny de 2017
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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE MONT-ROIG
DEL CAMP
Article 1. Objecte, fonament i naturalesa
De conformitat amb les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i,
d’acord amb els articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp establir el preu públic per la prestació del servei de transport escolar de Montroig del Camp, així com les tarifes reduïdes i les excepcions d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol,
de suport a les famílies concordant amb el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament
parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies que es regirà pel que disposa aquesta
Ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
El fet imposable del preu públic està configurat per a la utilització del servei de transport escolar
organitzat per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, ja sigui per gestió directa, indirecta o per encàrrec
de gestió al Consell Comarcal del Baix Camp, i s’estableix sobre la base d’una expedició d’anada i d’una
altra de tornada per a cada ruta.
Estan obligats al pagament, dels preus públics regulats en aquesta Ordenança els pares, mares o tutors
legals dels usuaris del servei de transport escolar que estiguin empadronats en el municipi de Montroig del Camp i que cursin el segon cicle d’educació infantil, educació obligatòria o educació
postobligatòria en un centre docent públic de Mont-roig del Camp.
Article 3. Tarifa
L'import del preu a exigir per a la prestació del servei de transport escolar serà de 1,50 €/usuari/dia
lectiu.
Article 4. Bonificacions i exempcions
Criteris d’aplicació:
- Per gaudir de les tarifes reduïdes i les exempcions caldrà que els usuaris reuneixin els següents
criteris:
1. Els alumnes han d’estar escolaritats al centre educatiu que els hi correspon per zonificació
escolar.
2. Els alumnes hauran de residir en un radi superior a un 1 quilòmetre del centre educatiu on
estant escolaritzats.
Article 5. Tarifa reduïda

Els usuaris que facin ús del transport escolar i reuneixin els criteris establerts en l’article 4 de la present
ordenança, tindran dret a gaudir d’una reducció del 50% de la tarifa per a cada usuari inscrit en el
servei.

Les famílies que tinguin dos o més fills que facin ús del servei de transport escolar i reuneixin els criteris
establerts en l’article 4 de la present ordenança, podran gaudir d’una reducció del 60% de la tarifa per
a cada un dels usuaris inscrits en el servei, presentant juntament amb la sol·licitud, una còpia del llibre
de família.
Les tarifes reduïdes del servei de transport escolar es podrà sol·licitar a les oficines municipals d’atenció
al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en el moment de la inscripció al servei de transport
escolar.
Article 6. Ajuts individuals pel transport escolar
Es podran atorgar ajuts individuals pel transport escolar en els supòsits que estableixin les bases que
regeixen aquests ajuts.
Article 7. Exempcions
Els usuaris que facin ús del transport escolar i reuneixin els criteris establerts en l’article 4 de la present
ordenança, seran eximits de les tarifes del transport els usuaris dels quals, la renda per càpita dels
membres de la unitat de convivència familiar no superi el salari mínim interprofessional.
La sol·licitud d'exempció haurà de ser motivada pels interessats i s'hauria d'acompanyar amb els
documents que l'acreditin. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp atorgarà les exempcions d'acord amb
les característiques concretes.
Article 8. Liquidació i ingrés
L’obligació de pagar el preu públic neix des del primer dia que l’usuari utilitza el transport escolar.
El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària.
El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzar en 3 pagaments:
•
•
•

1r pagament: mes d’octubre
2n pagament: mes de febrer
3r pagament: mes de juny

Article 9. Impagament

Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa imputable a
ell, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres –
Nostreserveis, segons el cas, el requerirà formalment per tal que la compleixi en el termini màxim de
10 dies hàbils, durant el qual l'usuari podrà al·legar causa justa per al seu incompliment. Si no es
produeix cap resposta per l'interessat, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp emetrà la corresponent
resolució per donar per finalitzat el servei de transport escolar, respecte a aquest usuari, al considerar
que desisteix de l'ús d'aquest servei, sense perjudici de poder reclamar el deute acumulat pel
procediment establert per la normativa administrativa.

Article 10. Fixació del preu públic
L’òrgan competent o aquell que tingui delegada la competència fixarà, i si s’escau, modificarà per a
cada curs escolar el preu públic del servei de transport escolar.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança queda derogada qualsevol altra ordenança o
disposició d’igual o inferior rang que pogués contravenir les normes aquí contingudes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, i començarà a aplicar-se a partir del dia 12 de setembre de 2017. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses per l’òrgan
competent.

