
Transport escolar 
Escola Soler de Vilardell 

Curs escolar 2017 - 2018 



3 parades: 

Barri Illes Belles 

Plaça Mercè Rodoreda 

Plaça Comte del Montseny 

(+ escola) 



A.- Connexió amb Barri Illes Belles 



B.- Connexió amb Plaça Mercè 

Rodoreda (entrada a les 9 h) 



B.- Connexió amb Plaça Mercè 

Rodoreda (resta expedicions) 



C.- Connexió amb Plaça Comte del 

Montseny (entrada a les 9 h) 



C.- Connexió amb Plaça Comte del 

Montseny (resta expedicions) 



D.- Connexió amb l’escola 



HORARIS 
3 PARADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada 9 h Sortida 13 h Entrada 15 h Sortida 17 h 

A Molí Paperer 8.15 h 13.40 h 14.35 h 17.45 h 

B B1 Mútua 

B2 Trueta 
8.33 h 13.25 h 14.20 h 17.35 h 

C C1 Catalunya 

C2 Comtes 
8.38 h 13.15 h 14.10 h 17.20 h 

D Escola 8.50 h 13 h 14.50 h 17 h 

*Aquest és l’horari que les famílies han de ser a les diferents parades. 

 

*La família ha d’escollir la parada de pujada i de baixada de l’autocar. Aquestes parades 

s’hauran de mantenir durant tot el curs. 

 

 



 

 
CRITERIS DE PRIORITAT EN L’ACCÉS AL TRANSPORT 

ESCOLAR 

El transport escolar consistirà en un autocar de 58 places. El criteris que indiquem a continuació, 

només, tindran efecte en cas que la demanda de places superi l’oferta. En aquest cas, 

s’ordenaran les sol·licituds plaça per ordre de puntuació fins emplenar les 58 places del 

transport. La resta de sol·licituds, també, quedaran ordenades i esdevindran una llista d’espera 

per quan es generi una vacant a l’autocar. 

 

 

 

 

 

 

Criteris de prioritat en l’accés Puntuació 

Infants residents a les seccions padronals S4 (Molí Paperer – Illes Belles) i S7 (Illes Belles – 

Borrelles) 
25 

Infants residents a les seccions padronals S2 (Centre), S3 ( Baix Montseny – Sot de les Granotes) i 

S6 (Turó de la Mare de Déu) 
10 

Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social 15 

Infants amb informe de l’EAP de necessitats educatives específiques i els seus germans 15 

Ordre del naixement, prioritzant els infants més petits i els seus germans 15 





Transport escolar Entitat que 

contracta el 

transport 

Finançament de 

l’Ajuntament 

Quota famílies 

 

Alumnat d’ESO de la Batllòria Consell Comarcal 15.158,01 €/curs 1 11,52 €/mes 

 

Alumnat de 1r i 2n d’ESO del nucli de Sant Celoni AMPA Institut 3.982,40 €/curs 24,00 €/mes 

 

QUOTES A PAGAR PER LES FAMÍLIES 

Les quotes del transport escolar actual al municipi són: 

La proposta de quotes del transport escolar de l’escola Soler de Vilardell són: 

Transport escolar Cost 

aproximat 

del transport 

Finançament de 

l’Ajuntament 

% 

finançament 

Quota 

famílies 2  

Bus de 3 parades – proposta 2 viatges 

 

40.000 € 26.000,00 €/curs 65 % 24,00 €/mes 

Bus de 3 parades – proposta 4 viatges 60.000 € 39.000,00 €/curs 65 % 

 

36,00 €/mes 

1 Aquest transport,també, rep finançament del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
2 La quota està calculada per 58 alumnes i arrodonida a la baixa. 

 



BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE PAGAMENT 

BONIFICACIONS CURS 2016-2017 

Condició de l’usuari Bonificació Llindar econòmic màxim Acreditació 

Família nombrosa 

De 2 o 3 fills 

15% 

50.000 € anuals 

Carnet de família nombrosa 
De 4 o més fills 60.000 € anuals 

Família monoparental 

Família monoparental 15% 37.500 € anuals Carnet de família monoparental 

Segon germà matriculat 

Segon germà 25% 50.000 € anuals 

Tercer germà o 

successius 

50% 50.000 € anuals 

Es proposen les següents bonificacions a la quota: 

Es proposa la exempció de pagament dels següents infants: 

 Infants amb informe de l’EAP de necessitats educatives específiques 

Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social 



AJUTS SOCIALS 
Criteris econòmics per establir la quantia dels ajuts 

  

L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la 

Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. Per calcular l’IRSC familiar 

s’utilitzarà la següent fórmula i es compararà amb l’IRSC x 1,9 corresponent al número de membres de la unitat 

familiar: 

 

 

 

 

 

 

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer (569,12 €) o hipoteca 

(fins un màxim de 853,68 €) 

Membres unitat de 

convivència 

IRSC 2017 Situació econòmica segons IRSC 

40 % de l’ajut 60 % de l’ajut 70 % de l’ajut 

Dos membres 1.081,30 € De 1.081,30 € a 720,17 € De 720,16 € a 360,09 € De 360,08 € a 0 € 

Tres membres 1.252,06 € De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 416,94 € De 416,93 € a 0 € 

Quatre membres 1.422,80 € De 1.422,80 € a 947,59 € De 947,58 € a 473,80 € De 473,79 € a 0 € 

Cinc membres 1.565,08 € De  1.565,08 € a 1.042,30 € De 1.042,29 € a 521,17 € De 521,17 € a 0 € 

Sis membres o més 1.724,58 € De 1.724,58 € a 1.146,53 € De 1.146,52 € a 573,28 € De  573,27 € a 0 € 

Quota (2 viatges) 14,40 €/mes 9,60 €/mes 7,20 €/mes 

Quota (4 viatges) 21,60 €/mes 14,40 €/mes 10,80 €/mes 

 

 

 

 

 

Un cop restat el lloguer o la hipoteca als ingressos familiars, l’establiment de la quantia de l’ajut s’establirà 

d’acord amb la següent taula: 

Sobre el % d’ajut obtingut un cop valorada la situació econòmica, es poden aplicar agregats socials positius o 

negatius fins a arribar al 100 % de l’ajut. 



CALENDARI DE SOL.LICITUDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es poden sol·licitar ajuts socials i bonificacions.  

 Aquests ajuts econòmics són excloents, en cas que la família els demani tots dos, 

s’atorgarà el que beneficiï més a la persona sol·licitant. 

 

Què? Quan? A on? 

Enquesta de preinscripció del servei, on es 

concretarà la parada i el nombre de trajectes 

El 22 de març es lliura a la 

família i s’ha de portar 

emplenada abans del 31 de 

març 

A l’escola 

Sol.licitud d’inscripció al servei de transport 

 Sol·licitud d’ajut i /o bonificació 

Del  12 al 21 de juny 

 

A la Rectoria Vella 

Publicació de la resolució de sol.licituds i ajuts Del 10 al 14 de juliol AL web municipal i el 

tauler d’anuncis de 

l’escola 

Formalització de la inscripció i documentació 

requerida ( carta de compromís, dades bancàries) 

 Del 17 al 28 de juliol A la Rectoria Vella 


