1.14 ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE SUBVENCIONS DEL
TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS.
Bases Generals
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte i finalitat de l’Ordenança
La finalitat de l’ordenança reguladora bases per l’atorgament de subvencions pel transport escolar
intramunicipal atès que aquest servei de transport escolar s’implanta per conveni entre la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), i el Consell Comarcal del Baix Penedès i
entre l’Ajuntament de Bellvei, quan el nombre d’alumnes de la Urbanització Baronia del Mar el fan
rendible socialment.
Article 2.- Règim Jurídic de l’atorgament
L’atorgament de les subvencions es regeix pel que disposen les bases per l’atorgament de
subvencions, per l’Ordenança General de Subvencions Municipal, La Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, de General de Subvencions.
CAPÍTOL II. Requisits i condicions per l’atorgament
Article 3.- Beneficiaris
3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions les famílies que compleixen els següents requisits
d’admissió:
a) Estar empadronat al municipi de Bellvei
b) Assistir a l’Escola La Muntanyeta de Bellvei
c) Fer ús del transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix Penedès a l’Escola La
Muntanyeta de Bellvei.
d) Declaració expressa de no ser deudor amb l’AEAT. Tresoreia General de la Seguretat Social i
amb l’Hisenda Municipal.
Article 4.- Activitats subvencionables
Seran objecte de subvenció el cost parcial del transport escolar del Consell Comarcal del Baix
Penedès.
Article 5.- Import subvencionable
El Consell Comarcal del Baix Penedès estableix abans de cada curs lectiu les taxes de periodicitat
mensual.
La quantitat que subvencionarà l’Ajuntament de Bellvei pel curs escolar, serà el 50% de la taxa
fixada pel Consell Comarcal del Baix Penedès.
CAPÍTOL III.- PROCEDIMENT
Article 6.- Termini de presentació de sol·licituds
El termini per la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent i en
cap cas podrà excedir de quinze dies naturals a comptar des de la publicació de l’aprovació
definitiva de les bases de la subvencions al BOPT.
En cas que la instància o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l’Ajuntament de
Bellvei requerirà la rectificació o complement en un termini de deu dies hàbils, fent l’advertiment
exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment,
se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivaran les actuacions amb una resolució motivada.
Article 7.- Lloc i forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant la presentació d’instància normalitzada amb el model
específic per aquesta convocatòria.
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Article 8.- Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud
Amb la instància formalitzada s’haurà d’acompanyar la següent documentació:
a) DNI,NIE o Passaport del pare i la mare o tutor/a legal.
b) Llibre de Família
Article 9.- Òrgan competent per a l’atorgament
L’Òrgan competent per a l’atorgament de subvencions prèvia convocatòria pública és la Junta de
Govern Local de la Corporació.
Article 10.- Termini per l’atorgament de subvencions
El termini màxim per a resoldre i notificar l’atorgament de subvencions per part de l’òrgan
competent de la Corporació no pot excedir de tres mesos des de la publicació de la convocatòria
al diari oficial corresponent.
La falta de resolució i notificació dins de l’esmentat termini produirà efectes desestimatoris de les
sol·licitud presentades.
Article 11.- Forma de pagament de la subvenció
La condició de beneficiari de la subvenció de transport escolar prèvia justificació de forma
trimestral del pagament del pares/mares del Transport escolar del Consell Comarcal.
Article 12.- Comprovació Deutes
Amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció es comprovarà que el sol·licitant no tingui cap
deute amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Seguretat Social. Si fos
deutor, disposarà d’un termini de 30 dies per regularitzar la situació i continuar amb el procediment
de la subvenció.
Article 13.- Revisió de les subvencions
L’Ajuntament es reserva la potestat de denegació de les peticions que no s’adeqüin a les presents
bases i a revocar i deixar sense efecte la tramitació de la subvenció en qualsevol moment, per
causa justificada.
L’Ajuntament atorgarà els ajuts dins dels límits consignats a l’aplicació pressupostària.
La resolució de l’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament concedent, amb
la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé sigui en relació al seu
contingut i condicions, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, quan es produeixi una
alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
Article 14.- Renuncia.
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el
dret a exigir-la. La renúncia es formalitzarà mitjançant la presentació al Registre General de
l’Ajuntament de l’escrit corresponent, signat pel representant legal de l’entitat beneficiària (persona
física o jurídica).
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no estigui previst en les present bases seran d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions municipal, la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el Reial
Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29-1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciós-administrativa.
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Diligència.- La present ordenança ha estat publicada al BOPT núm. 2019-11376 de 23 de
desembre de 2019, i aprovada per sessió de Ple extraordinari de 17 d’octubre de 2019, i
mantindrà la seva vigència fins que no es modifiqui o derogui pel Ple de la Corporació.
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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