
ESCOLA EL CUCURULL
C JOAN CARLES I, 17
43883 RODA DE BERÀ

NOTIFICACIÓ 
____________________________________________________________________________

Expedient: 5850/2018
Assumpte: Relació de places assignades pel servei de transport escolar curs 2018/19.

Mitjançant la present se li notifica la resolució d’Alcaldia nº 2018-1617 de data 9 d’agost de 
2018,  d’aprovació de l’expedient  de la relació de places assignades pel  servei  de transport 
escolar pel curs 2012/19, que és la següent:

“ANTECEDENTS DE FET

1.- En el marc de la prestació del servei  de transport interurbà de viatgers per carretera, s’integra el  
servei de transport escolar dels alumnes matriculats en els centres escolars del nostre municipi.

2.-  Per al  curs escolar 2018-2019 s’han ofertat 68 places pels alumnes de primària i  68 places pels  
alumnes de secundària,  el que correspon aproximadament al 85% de seients que disposa l’autobús,  
calculat sobre un percentatge proporcional estimat d’alumnes matriculats a cada centre escolar. 
D’acord amb l’anterior,  el detall  desglossat de places per centre escolar  que s’ han ofertat són  les  
següents:

ESCOLA SALVADOR ESPRIU: 45 places 
ESCOLA EL CUCURULL: 23 places
INSTITUT DE RODA DE BERÀ: 68 places

3.-D’acord amb la informació facilitada per aquest Ajuntament als centres escolars i publicada a la web  
municipal, es va obrir un període de preinscripció i  de posterior inscripció dels alumnes al servei, segons  
els criteris  de prioritat establerts i ordenant les peticions en funció de la distància existent entre el domicili  
de l’empadronament de cada alumne i el centre escolar al que s’està matriculat.

4.- En el termini de preinscripció s’ha presentat les següents sol·licituds del servei:

-Centre escolar El Cucurull: 15 sol·licituds.
-Centre escolar Salvador Espriu: 44 sol·licituds.
-Centre escolar Institut Roda de Berà: 14 sol·licituds.

5.-Prèvia  comprovació  de la  documentació  presentada,  es van aplicar  els  barems establerts,  donant  
publicitat via web i amb enviament als centres escolars, de la llista d’admesos al servei.

6.-  Es van formalitzar les següents inscripcions en el període establert, entre  el dia 28 de juny al 6 de  
juliol de 2018:

-Centre escolar El Cucurull: 15 inscripcions.
-Centre escolar Salvador Espriu: 45 inscripcions ( 44 inscripcions de peticions amb preinscripció a termini  
i 1 inscripció amb preinscripció fora de termini).



-Centre escolar Institut Roda de Berà: 21 inscripcions (14 inscripcions de peticions amb preinscripció a  
termini i 7 inscripcions amb preinscripció fora de termini).

FONAMENTS DE DRET

Ordenança fiscal número 28: Reguladora dels preus públics. 

Per tot l’ exposa’t,
RESOLC

PRIMER.- APROVAR l’assignació  de  places  del  servei  de  transport  escolar  per  al  curs  2018/2019,  
segons les següents relacions detallades per centres escolars:







SEGON.- ESTABLIR que per al cas que es presentin noves sol·licituds d’inscripció al servei de transport  
escolar de l’escola  Salvador Espriu, passaran a formar part d’una llista d’espera, possibilitant l’assignació  
de plaça en el supòsit que es  produeixi  una baixa d’algun alumne en el servei de transport del mateix  
centre.
 
TERCER.-  Sent que pels centres escolars  El  Cucurull  i  Institut  Roda de Berà encara hi  ha places  
vacants en el servei  de transport  escolar,  ESTABLIR que es podrà formalitzar la inscripció davant la  
Unitat de Transport de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Roda de Berà,  podent-se assignar  
plaça  per  ordre  d’entrada  i  prèvia  comprovació  de  la  documentació  i  requisits  exigits  pel  tràmit  
d’inscripció.

En els mateixos termes del punt segon, un cop cobertes les places es passaran les peticions a llista  
d’espera.

QUART.- COMUNICAR la present resolució  als centres escolars i publicar-ho a la web municipal i al  
tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes oportuns.”

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  procedeix  interposar  recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació d’acord els articles 8.1, 25.1 i 
46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Alternativament i 
de forma potestativa, es pot  interposar recurs de reposició davant  el  mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. tal com 
estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge

La Secretària de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
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