La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de juliol de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Rubí té dos centres educatius ubicats lluny del nucli urbà de la ciutat. Aquests centres reben alumnat tant
del centre com de les urbanitzacions i això fa necessari l’establiment d’un transport escolar que en faciliti
l’accés.
L’Escola Joan Maragall i l’Institut J.V. Foix van disposar durant molts anys de transport escolar gratuït
gestionat, per delegació de competències de la de la Generalitat de Catalunya, pel consell Comarcal del
Vallès Occidental.
A partir del curs 2008-2009 el transport escolar d’aquests centres passa a ser de pagament, atès la
normativa reguladora de transport escolar actual no considera que aquests centres hagin de tenir transport
obligatori i per tant les famílies usuàries han de satisfer el pagament d’una part del cost, establert com a
preu públic aprovat pel Consell Comarcal.
El preu públic aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental és el següent:
Tarifes ORDINÀRIES:
a) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar: 270 EUR alumne/curs.
Tarifes REDUÏDES:
a) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar, quan es tracti del SEGON GERMÀ usuari
del servei: 180 EUR alumne/curs.
b) Tarifa anual, d’aplicació a usuaris durant tot el curs escolar, quan es tracti del TERCER I SEGÜENTS
GERMANS usuaris del servei: 90 EUR alumne/curs.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en tant que prestador del servei de transport escolar
discrecional no obligatori, girarà el preu públic del curs 2021-2022, en la modalitat de tarifa anual, en tres
fraccions amb els següents venciments:
 Primer pagament: venciment el 7 de gener de 2022.
 Segon pagament: venciment el 8 d’abril de 2022.
 Tercer pagament: venciment el 8 de juliol de 2022.
Vista la situació socioeconòmica dels darrers anys i l’actual, l’Ajuntament de Rubí ha manifestat la seva
voluntat de donar suport a les famílies usuàries d’aquest transport establint un sistema d’ajuts individuals
que permeti garantir l’accés als centres a tots els alumnes independentment de la seva situació
socioeconòmica.
Amb aquesta voluntat, el Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021, aprovat per Decret d’Alcaldia
1473/2019 de 21 de març, preveu la Fitxa annex número B2 per a la línia de subvenció “Ajudes als alumnes
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de l’Institut J.V. Foix i de l’Escola Joan Maragall per a transport escolar” amb l’objectiu de garantir l’accés al
centre educatiu de qualsevol alumne amb independència de la seva situació econòmica.
Dins del marc d’aquestes actuacions, el Ple de la corporació, en sessió de 30 d’octubre de 2014 va aprovar
inicialment les Bases reguladores de les subvencions per al transport escolar discrecional no obligatori dels
alumnes matriculats a l’escola Joan Maragall i a l’Institut J.V. Foix. Dites bases van ser exposades al públic
pel termini legalment previst i, en no rebre cap al·legació ni reclamació, van quedar definitivament
aprovades sense necessitat de cap tràmit ulterior i es va procedir a la seva publicació.
El text íntegre de les bases va ser publicat al BOPB de data 5 de gener de 2015.
Vist el que estableix la base 14 en relació a la convocatòria i el seu contingut, en relació a les previsions de
l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en relació al procediment
s’iniciarà mitjançant convocatòria que es publicarà a traves de la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones”, que donarà trasllat al diari oficial corresponent de l’extracte de la convocatòria per a la seva
publicació.
Atès que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 5U036.3260D.48011.

Vista la fiscalització de la interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del regidor delegat d’Ocupabilitat,
Educació i Escoles Artístiques de data 13 de juliol de 2021 i de l’informe tècnic de data 12 de juliol de 2021,
que consten a l’expedient.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm. 4512/2019, de
competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions
per al transport escolar discrecional no obligatori dels alumnes matriculats a l’Escola Joan Maragall i a
l’Institut J.V. Foix per al curs 2021-2022, amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb dificultats
econòmiques per garantir l’accés dels menors a dits centres escolars.
Segon.- Aquesta convocatòria queda subjecte als següents extrems:
a) DISPOSICIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES I DIARI OFICIAL DE PUBLICACIÓ
Les Bases reguladores de les subvencions per al transport escolar discrecional no obligatori dels
alumnes matriculats a l’Escola Joan Maragall i a l’Institut J.V. Foix van ser aprovades inicialment el
30 d’octubre de 2014 i van ser publicades al BOPB de data 5 de gener de 2015.
b) OBJECTE CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Són objecte d’aquesta convocatòria les despeses de transport escolar del curs 2021/2022.
Les condicions de les subvencions de la present convocatòria són:
 És condició de la present convocatòria la cessió del dret de cobrament dels beneficiaris al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, prestador del servei de transport escolar no obligatori de l’Escola
Joan Maragall i l’Institut JV Foix.
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 També condiciona la present convocatòria l’import dels preu públics que el Consell Comarcal del
Vallès Occidental aplica als usuaris del transport objecte de subvenció.
La finalitat de convocatòria és: assumir total o parcialment la despesa que el cost del transport de les
escoles Joan Maragall i J.V. Foix suposa a les famílies que tinguin recursos econòmics limitats.
c) CURS ESCOLAR OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 2021-2022

d) ENSENYAMENTS, ETAPES I CICLES ON L’ALUMNAT BENEFICIARI HA D’ESTAR MATRICULAT:
1) Segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil i qualsevol cicle de l’etapa d’Educació Primària de
l’Escola Joan Maragall.
2) Educació Secundària Obligatòria de l’Institut J.V. Foix.
e) LÍMITS MÀXIMS DE RENDA FAMILIAR
 Tal i com preveu la base 4, el límit màxim de renda familiar que, en còmput anual, correspondrà a
cada unitat familiar es determina per l’aplicació de la següent fórmula IRSC + [Q€ x (MUF-1)].
A continuació, es determinen les variables de la fórmula:
o L’IRSC és 7.967’73 €.
o El MUF són els membres de la unitat familiar.
o La Q és variable en funció dels següents tres trams:
i.
Tram 1
2.750 €
ii.
Tram 2
6.800 €
iii.
Tram 3
14.600 €
A continuació es mostren exemples de límits màxims de renda per a cada tram, resultants de
l’aplicació de la fórmula:
Tram 1

Tram 2

Tram 3

2 MUF

10.717,73 €

14.767,73 €

22.567,73 €

3 MUF

13.467,73 €

21.567,73 €

37.167,73 €

4 MUF

16.217,73 €

21.567,73 €

51.767,73 €

5 MUF

18.967,73 €

35.167,73 €

66.367,73 €

6 MUF

21.717,73 €

41.967,73 €

80.967,73 €

7 MUF

24.467,73 €

48.767,73 €

95.567,73 €

… MUF

aplicar fórmula

f) QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ, DESGLOSSADA PER TRAMS
La quantia de la subvenció equivaldrà a
 Tram 1: 3/3 del preu públic de referència meritat.
 Tram 2: 2/3 del preu públic de referència meritat.
 Tram 3: 1/3 del preu públic de referència meritat.
g) MODALITAT DE PAGAMENT ANTICIPAT PER LA QUE S’OPTA:
La subvenció concedida s’abonarà mitjançant pagament avançat íntegre.
El pagament es farà directament al prestador del servei.
h) INDICACIÓ DELS ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT
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El Servei d’Educació, com a servei gestor, exercirà les funcions d’òrgan instructor unipersonal.
Els membres de l’òrgan instructor col·legiat són:
 El senyor Victor Garcia Correas, regidor d’Ocupabilitat, Educació i Escoles artístiques o el
regidor/a en qui delegui, que exercirà la presidència.
 La senyora Ariadna Cavero Cayuelas, cap del Servei d’Educació, que exercirà la secretaria.
 La senyora Sònia Coderch Barrios, cap de Serveis Socials bàsics.
L’òrgan competent per dictar la resolució de la present convocatòria és la Junta de Govern Local.
i)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: TERMINI, MITJANS I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de l’última
d’aquestes dues publicacions:
a) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la
Base de Dades de Subvencions.
b) Del text íntegre de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
Les sol·licituds presentades abans d’iniciar-se el termini no s’admetran a tràmit. Això no exclou el dret
a tornar-les a presentar dins de termini.
Presentar les sol·licituds preferentment de forma telemàtica a través de la Seu electrònica, o al
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Rubí, ubicat a las Oficines d’Atenció al Ciutadà del municipi
(sol·licitant cita prèvia: https://citaprevia.gestorn.com/rubi/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nbb Consultar adreces i horaris al web municipal www.rubi.cat)

j) SOL·LICITUDS: DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA:
La documentació preceptiva a presentar és la següent:
1. Sol·licitud de la subvenció.
2. Declaració responsable del sol·licitant sobre obligacions fiscals i tributàries, sobre compliment de
requisits per ser beneficiari, sobre la no obtenció d’altres ajuts pel mateix concepte.
3. Dades sobre la composició de la unitat familiar:
Fotocòpia del document d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. En cas que l’obtenció
d’aquest document no sigui obligatòria, es presentarà el llibre de família.
Les dades sobre el padró s’obtindran d’ofici per l’òrgan instructor.
4. Si el sol·licitant de la subvenció no disposa de DNI/NIE i no té obligació de tenir-lo, atès és menor
de 14 anys, haurà de presentar el NIF que li hagi consignat el Ministeri de l’Interior a través d’una
sol·licitud presentada a l’Agència Tributària.
5. Dades econòmiques de la unitat familiar:
Autorització per accedir a consultar les dades a altres administracions públiques. Si la situació ha
canviat caldrà que s’acrediti documentalment a través de la documentació que apareix a la base
16.
L’Ajuntament de Rubí obtindrà d’ofici del centre educatiu o de l’organisme públic prestador del servei
de transport escolar discrecional no obligatori la informació relativa a la matriculació de l’alumne/a en
el centre, al preu meritat per cada usuari i a la situació en què es troba el pagament del preu públic
meritat en cursos anteriors.
k) TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
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El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí. La manca de resolució
expressa tindrà efectes desestimatoris.
La resolució que es dicti posarà fi a la via administrativa i es notificarà mitjançant edicte publicat al
Tauler d’Anuncis de la corporació.
l) INDICACIÓ DE QUE LA RESOLUCIÓ POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA
La resolució de l’atorgament de les subvencions posarà fi a la via administrativa i serà susceptible
dels recursos que resultin procedents d’acord amb la Llei 39/2015, d’u d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa.
m) CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ALS QUE S’IMPUTA LA SUBVENCIÓ I QUANTIA TOTAL MÀXIMA
DE LES SUBVENCIONS CONVOCADES DINS ELS CRÈDITS DISPONIBLES
El crèdit pressupostari disponible per a aquesta convocatòria és de 68.000,00 € i s’imputarà a
l’aplicació pressupostària 5U036.3260D.48011.
Tercer.- Aprovar la despesa i imputar-la a l’aplicació pressupostària 5U036.3260D.48011 per un import
màxim de 68.000,00 €.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Comptabilitat i a la Intervenció General per a la comptabilització, en
fase definitiva, del document comptable (A) en fase prèvia número 920210004603.
Cinquè.- Fer pública la present convocatòria mitjançat publicació de l’extracte de la mateixa al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a través de la “Base de Dades Nacional de Subvenciones”, i del seu
text íntegre a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí.
La convocatòria serà ineficaç si no s’han dut a terme ambdues publicacions.
Degut a les dates actuals i per facilitar la concurrència dels destinataris de les subvencions per al transport
escolar discrecional no obligatori dels alumnes matriculats a l’Escola Joan Maragall i a l’Institut J.V. Foix per
al curs 2021-2022, un cop acabat el període vacacional, l’última de les publicacions a la Seu electrònica de
la corporació es farà durant la primera quinzena de setembre de 2021.

L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS

30/07/2021 11:08:17

30/07/2021 8:25:12

Expedient:190/2021/PERSONES-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13523646711441676653 a https://seu.rubi.cat
5/5

