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Núm. Expedient
Assumpte

Convocatòria del procés d'inscripció i bonificacions al servei de
transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil,
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
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2022 / 3252
Decret d'Aprovació ampliació del termini de presentació de sol·licituds
d'inscripció i bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de
segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius curs 2022-23.

Antecedents
1.- L’Ajuntament de Tordera presta el servei de transport escolar no obligatori de segon cicle
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels diferents centres
educatius de Tordera.
2.-En data 8 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar les bases que tenen per objecte
regular el procediment d’inscripció i assignació de places al servei de transport escolar no
obligatori, així com el procediment de sol·licitud i concessió de possibles bonificacions.
3.- En data 11 de febrer de 2022, aquestes bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
4.- En data 23 de juny de 2022 es va obrir la convocatòria per al procés simultani d'inscripció i
sol·licitud de bonificacions al servei de transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius pel curs 2022-23.
El còmput del termini de presentació s’inicià a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de
la convocatòria al BOPB, el dia 22 de juny de 2022, moment en el qual la convocatòria va tenir
eficàcia jurídica, amb una durada de 20 dies hàbils per a presentar les sol·licituds, finalitzant
l’esmentat termini en data 21 de juliol de 2022.

Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

5.- En data 2o i 21 de juliol de 2022, s’han detectat incidències al servei E-tram del Consorci AOC
que han impedit la presentació telemàtica de documentació.
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L’article 32.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques disposa que quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el
funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que se solucioni el
problema, l’Administració podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent de
publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del
termini no vençut.
Per això, en virtut de la competència que m’ha estat conferida per delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm.2019/829 de data 20 de juny de 2019,
RESOLC
Primer.- Ampliar el termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció i bonificacions al servei de
transport escolar no obligatori de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i
cicles formatius pel curs 2022-23, fins el dia 23 de juliol de 2022.
Segon.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

aa4978380772490aa18adc87159d049a001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/1630 - Data Resolució: 21/07/2022

Metadades

2/3

Territori i Sostenibilitat - Transport



Núm. Expedient: 2022 / 3252

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Tercer.- Donar publicitat dels presents acords a través de la seu electrònica, fent esment tant a la
incidència tècnica esdevinguda com a l’ampliació concreta del termini no vençut.
Tordera, a data de signatura electrònica
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Marta Portella Nogué
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Signatura 1 de 2

21/07/2022 Secretària

Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829), del
que jo, Marta Portella Nogué , la secretària, prenc raó als únics efectes de transcriure aquest
Decret al llibre de resolucions, com a garantia d’autenticitat i integritat.
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