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Dimarts, 31 de juliol de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Vallès Oriental

ANUNCI

El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar l’ordenança reguladora del Reglament 
del servei de transport adaptat. L’expedient s’ha sotmès a informació pública en el  Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 4 de juny de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6139 de 31 de maig de 2012 i en  
el diari  Ara de 18 de maig de 2012. Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública sense que s’hagin 
formulat al·legacions ni reclamacions, ha quedat aprovat definitivament.

El text del reglament és el següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

I. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que els serveis socials 
tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la 
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i  de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i  del  
benestar de les persones.

II.  L’article  3.4 de  la  LSS preveu que la  finalitat  dels  serveis  socials  s'aconsegueix  mitjançant  les  actuacions,  els  
programes  transversals,  els  projectes  comunitaris  i  les  prestacions  de  serveis,  econòmiques  i  tecnològiques  que 
estableixi la Cartera de serveis socials.

III. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que el sistema públic 
de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots 
els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis 
socials especialitzats.

IV.  El Decret  142/2010, d’11 d’octubre,  pel  qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, en endavant la 
Cartera de Serveis Socials, descriu el servei de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis 
socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries.

V. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de  
dependència.

VI. La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració socials dels minusvàlids.

VII. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està subjecta a crèdits 
pressupostaris disponibles.

VIII. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat com a servei 
especialitzat.

IX. La Disposició transitòria segona de la LSS, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les 
administracions locals i les administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens 
locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències que els ajuntaments i els consells comarcals 
tenien assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei.

En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, per raó de la 
qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de 
la manera següent:

“La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que defineix l'article 9, es produirà 
un cop hagin estat aprovades les modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, 
incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell  moment, els consells de vegueria C
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substituiran  les  diputacions  provincials,  d'acord  amb  el  que  determina  l'article  91.3  de  l'Estatut  d'autonomia  de 
Catalunya.”

Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica disposició derogatòria de la Llei 
30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la  
Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es constitueixin els 
consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que 
li dóna l'article únic de la llei present.

X. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 
de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, defineix l`àrea 
bàsica de serveis socials com la unitat territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de 
Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya.

Cada àrea bàsica de serveis socials és formada per un municipi de més de vint mil habitants o pel conjunt de municipis 
fins a vint mil habitants que s’integren en una comarca, segons el que delimita l’annex d’aquesta Llei.

En aquest sentit, l’annex, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a sector 
comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:

a) Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers.

b) Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del Vallès.

c) Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de municipis de la comarca de fins a 
vint mil habitants.

XI. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells comarcals exercir les funcions que 
es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades per més d’un municipi.

XII. L’article 32.d) de la LSS disposa que correspon als ens locals supramunicipals promoure i gestionar els serveis, les 
prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials 
de la població de llur àmbit territorial.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

Aquest reglament té per objecte la regulació del servei de transport adaptat en l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental competència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Article 2. Definició.

El servei de transport adaptat és un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a 
persones amb discapacitat  o dependència,  consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat  al  grau de 
necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries.

Article 3. Objectius.

El servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té per objectiu possibilitar l’accés a les persones 
amb discapacitat o dependència als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la 
seva integració.

Article 4. Persones beneficiàries.

1.  Són  destinatàries  del  servei  de  transport  adaptat  les  persones  que  estiguin  empadronades  en  qualsevol  dels 
municipis que formin part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, i acreditin trobar-se en una 
situació de necessitat de transport adaptat mitjançant l’aportació de:

a) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat, o departament que el substitueixi, on consti la superació o no del barem de mobilitat reduïda i/o,
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b) La resolució de reconeixement de la situació de dependència d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

2.  Nogensmenys,  en  casos  excepcionals,  el  Consell  Comarcal  pot  atorgar  la  prestació  del  servei  malgrat  no  es 
compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior,  quan l’Àrea de Polítiques Socials i  Igualtat  del 
Consell Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant la presentació d’informe motivat.

Article 5. Destí del servei.

1. El transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a destí els centres ocupacionals i els centres de 
dia de la comarca del  Vallès Oriental  acreditats per la Generalitat  de Catalunya per a la gestió de les prestacions 
incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de serveis socials.

2. Nogensmenys, en el cas que no hi hagi disponibilitat de places en els centres ocupacionals i els centres de dia de la 
comarca, el Consell Comarcal pot optar per la prestació del servei de transport adaptat fins a centres d’altres comarques 
o per  la concessió d’un ajut  econòmic a la persona beneficiària.  En qualsevol  cas,  la  prestació  del  servei  o  l’ajut 
econòmic és potestativa pel Consell Comarcal i resta condicionada a l’existència de crèdit pressupostari.

3. A efectes d’aquest reglament, s’entén com a centres ocupacionals aquells que ofereixen els serveis següents:

a) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual: servei dirigit a 
facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir dins les possibilitats de 
cada usuari/ària, la seva màxima integració social i laboral.

b) Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones  amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar: 
servei dirigit a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les 
possibilitats de cada usuari/ària, la seva màxima integració social i laboral.

c) Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual: servei dirigit a 
facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de 
cada usuari/ària, la seva màxima integració laboral.

4. A efectes d’aquest reglament, s’entén com a centre de dia aquells centres que ofereixen els serveis d’atenció diürna a 
col·lectius que necessiten una atenció especialitzada, següents:

a) Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent: servei d’acolliment diürn que dóna suport a 
les  persones  grans  que  necessiten  organització,  supervisió  i  assistència  en  les  activitats  de  la  vida  diària  i  
complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

b) Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual: 
servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals i que té per 
objecte oferir atenció individual  a les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d’autonomia 
personal i d’integració social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili.

c) Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física: servei 
d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb  greus discapacitats físiques que té per objecte 
oferir atenció individual a les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i 
d’integració social, i afavorir, així, el manteniment en el domicili.

d) Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural: servei d’atenció a les persones grans en l’àmbit rural, 
en el seu entorn habitual, que facilita els serveis assistencials ambulatoris, de forma continuada i integral, d’acord amb 
les necessitats de la persona gran pel desenvolupament de les activitats quotidianes, i per a la prevenció i l’assistència  
en  les  diferents  etapes  d’evolució  cap  a  la  dependència  i  que  té  per  objecte  garantir  la  continuïtat  en  el 
desenvolupament de les activitats habituals de la persona gran en el seu entorn immediat de caràcter rural, des d’una 
organització comuna i comptant amb els serveis especialitzats existents en el territori.

5. Sens perjudici d’allò que estableix l’apartat primer d’aquest article, el Consell Comarcal pot autoritzar com a destí  
altres centres, quan l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant 
la presentació d’informe motivat. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
20

17
61

5



4

Dimarts, 31 de juliol de 2012

CAPÍTOL II. Drets i deures.

Article 6. Drets.

Els beneficiaris del servei  de transport adaptat, o si s’escau els seus representants legals, tenen els drets que els  
reconeix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i de manera singular els següents:

a) Conèixer el reglament del servei de transport adaptat.

b) Rebre informació suficient i comprensible sobre el servei.

c) Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats 
derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir 
l’exercici dels seus drets.

d) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n resposta dins el període 
legalment establert.

e) Conèixer el cost del servei que reben i, si s’escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària.

f)  La confidencialitat  de les dades i informacions que constin en els seus expedients,  d’acord amb la legislació de 
protecció de dades de caràcter personal.

g) Renunciar a la prestació del servei.

h) Els altres que preveu aquest Reglament.

Article 7. Deures.

Els usuaris del servei de transport adaptat, o si s’escau els seus representants legals, tenen els deures que els exigeix 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i de manera singular els següents:

a) Facilitar les dades personals veraces i  presentar els documents fidedignes necessaris per a valorar i  atendre la 
situació.

b) Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb el preus públics establerts.

c) Complir els acords relacionats amb el servei.

d) Complir les normes i els procediments per a l’ús i gaudi del servei.

e) Comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin afectar al servei sol·licitat o 
rebut.

f) Comunicar els canvis de centres de destí.

g) Comunicar els canvis de domicili.

h) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en  
l’establiment i resolució de problemes.

i) Respectar la dignitat i els drets del personal del servei com a persones i com a treballadors.

j) Atendre a les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats.

k) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions de transport.

l) Els altres que preveu aquest Reglament.
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CAPÍTOL III. Organització del servei.

Article 8. Forma de gestió.

El  servei de transport  adaptat  es gestiona de forma indirecta.  Les funcions de coordinació,  seguiment,  supervisió i 
avaluació corresponen al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Article 9. Accés al servei i calendari.

1. El procediment d’atorgament del servei de transport adaptat s’inicia per sol·licitud de la persona beneficiària o del seu 
representant legal adreçada al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. El període de presentació de sol·licituds s’inicia el primer dia hàbil del mes de març i acaba l’últim dia hàbil del mes de  
maig de cada any.

3. Les persones que gaudeixin de la prestació del servei en el període de transport anterior al període de transport pel  
qual s’obre el període de sol·licituds, no tenen l’obligació de sol·licitar novament el servei, sens perjudici de l’obligació de 
la comunicació dels canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin afectar al servei sol·licitat 
o rebut i dels canvis de centres de destí.

4. La sol·licitud del servei ha de contenir el següent:

a) Les dades de la persona beneficiària següents: el nom i cognoms, el NIF/NIE o el passaport, el número de la targeta 
sanitària individual, el sexe, la data de naixement, l’adreça, el municipi de residència, l’adreça electrònica, el telèfon fix 
i/o el telèfon mòbil i el codi postal.

b) Les dades del representant legal, si és el cas, següents: el nom i els cognoms, el NIF/NIE o passaport, el número de  
la targeta sanitària individual, l’adreça, el municipi, el codi postal, l’adreça electrònica, el telèfon fix i/o el telèfon mòbil.

c) Les dades econòmiques que l’ordenança reguladora del preu públic requereixi.

d) La determinació del mitjà preferent i de la direcció, postal o electrònica, als efectes de notificacions.

e) La signatura del sol·licitant, la data i el lloc.

5. La sol·licitud ha de presentar-se acompanyada de la documentació original o fotocòpia compulsada següent:

a) L’acreditació de totes aquelles situacions que s’al·leguin.

b) L’acreditació de la representació legal.

c) El NIF/NIE o el passaport.

d) La targeta sanitària individual.

e) La sentència ferma d’incapacitació, si és el cas.

f) El certificat d’empadronament de la persona beneficiària.

g) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat, o departament que el substitueixi, on consti si supera o no el barem de mobilitat reduïda, i/o la resolució per 
la qual  es reconeix la dependència d’acord amb la Llei  39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

h) El full de domiciliació bancària degudament emplenat.

i) Aquella altra documentació que requereixi l’ordenança reguladora del preu públic del servei de transport adaptat.

6. Presentada la sol·licitud juntament amb la documentació, si no reuneix els requisits que estableix aquest reglament, 
es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents 
preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució de l’òrgan 
competent del Consell Comarcal. C
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7. El servei de transport adaptat es presta des del setembre fins al juliol de cada any. No obstant això, les expedicions 
s’organitzaran tenint en compte l’horari i el calendari d’obertura dels centres de destí.

Article 10. Prioritat de sol·licituds.

La prestació del servei de transport adaptat es subjecta a l’existència de disponibilitat pressupostària. S’estableixen com 
a criteris prioritaris per a l’atorgament de la prestació del servei i per aquest ordre, els següents:

a) La superació del barem de mobilitat reduïda en la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel  
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament que el substitueixi.

b) El major grau de disminució segons allò establert a la resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa 
pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament que el substitueixi.

c) En els casos de dependència, el major grau en contraposició al menor.

Article 11. Resolució administrativa, notificació i règim de recursos.

11.1. Resolució administrativa unitària.

11.1.1. El Consell Comarcal resol abans de l’inici de cada període de transport la llista dels serveis atorgats i denegats 
en relació amb les persones beneficiàries en el període de transport precedent i les sol·licituds del servei presentades 
en el termini establert a l’article 9.2, i notifica la resolució a les persones interessades.

Les persones beneficiàries del servei que hagin renunciat a aquest d’acord amb l’article 12 d’aquest Reglament no 
s’inclouen en aquesta resolució.

11.1.2. La resolució ha de tenir en compte allò que disposa l’article 10 del Reglament, i en els supòsits d’atorgament ha  
de contenir, entre d’altres, la durada del servei, sens perjudici de què pugui prorrogar-se automàticament per períodes 
d’idèntica durada sempre i quan no és notifiqui el contrari.

11.2. Resolució administrativa singular.

11.2.1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental resol les sol·licituds que es presentin fora del termini de presentació  
establert a l’article 9.2.

11.2.2. En el cas que la resolució sigui d’atorgament ha de contenir, entre d’altres, la durada del servei, sens perjudici de 
què pugui prorrogar-se.

CAPÍTOL IV. RÈGIM DE DESISTIMENT, RENÚNCIA, REVISIÓ, INTERRUPCIÓ, BAIXA TEMPORAL I EXTINCIÓ DEL 
SERVEI.

Article 12. Desistiment i renúncia.

El  desistiment i  la renúncia al  servei  es regeix  per allò que disposa l’article 90 i  91 de la Llei  30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El desistiment i la renúncia al servei s’ha de resoldre expressament pel Consell Comarcal.

Article 13. Interrupció i baixa temporal.

1.  La  prestació  del  servei  s’interromp  per  l’absència  de  la  persona  beneficiària  en  el  servei  de  transport  com  a 
conseqüència de desplaçaments, ingressos hospitalaris, visites mèdiques o qualsevol altra circumstància. Quan aquesta 
interrupció sigui superior a un mes s’acordarà la baixa temporal del servei.

2. La baixa temporal del servei es produeix per alguna de les circumstàncies següents:

a) Modificació temporal de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la prestació del servei.
b) Incompliment per la persona beneficiària o pel representant legal dels deures que preveu aquest Reglament.
c) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi el funcionament del servei. C
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Transcorreguts tres mesos des de la data de baixa reconeguda en la resolució de baixa temporal del servei, el Consell 
Comarcal pot extingir el servei.

3. La situació d’interrupció o de baixa temporal cessa o bé per la represa del servei o bé per l’extinció.

Article 14. Revisió.

1. La resolució de la prestació del  servei pot ser revisada d’ofici  o a sol·licitud de la persona beneficiària o el seu 
representant legal.

2. La revisió d’ofici pot tenir lloc en qualsevol moment.

3. El canvi de centre de destí origina sempre un procediment de revisió.

4. La revisió de la resolució dóna lloc a la continuïtat, la modificació, la baixa temporal o l’extinció del servei.

Article 15. Extinció dels serveis.

La prestació del servei s’extingeix per alguna de les circumstàncies següents:

a) Mort de la persona beneficiària.

b) Trasllat de la persona beneficiària fora de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

c) Transcurs del període màxim de tres mesos des de la data de la baixa temporal del servei reconeguda, si així es resol  
pel Consell Comarcal.

d) Compliment del termini.

e) Renúncia expressa de la persona beneficiària o del seu representant legal.

f) Ocultació o falsedat de les dades o circumstàncies que han motivat l’atorgament del servei.

g) Modificació permanent de les circumstàncies que donaren origen a la concessió de la prestació del servei.

h) Extinció de les causes que han motivat l’atorgament del servei.

i) Incompliment per la persona beneficiària o pel representant legal dels deures que preveu aquest Reglament.

j) Per qualsevol altra causa que dificulti o impedeixi el funcionament del servei.

k) La pèrdua de la competència del Consell Comarcal.

l) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC.

Article 16. Finançament del servei.

El Consell Comarcal per mitjà de L’Administració de la Generalitat finança una part del servei de transport adaptat en 
virtut dels contractes programa, conforme amb el que s’estableix a la Llei 12/2007, de serveis socials. Així mateix, si 
s’escau,  part  o la totalitat  del  servei  serà finançat pels  obligats al  pagament d’acord amb el  que s’estableixi  a les 
ordenances reguladores del preu públic.

Article 17. Garantia de la prestació.

L’atorgament de la prestació, en tot cas, és subjecta a l’existència de crèdits pressupostaris disponibles.

CAPÍTOL VI. AVALUACIÓ I QUALITAT DEL SERVEI.

Article 18. Avaluació i qualitat.

El servei de transport adaptat serà objecte d’avaluació i seguiment amb l’objecte de millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
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CAPÍTOL VII. PROTECCIÓ DE DADES.

Article 19. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest servei es tractaran d’acord amb les 
previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament 
que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

CAPÍTOL VIII. PRERROGATIVES.

Article 20. Prerrogatives del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal es reserva la facultat d’interpretar aquest reglament, així com resoldre els dubtes que ofereixi, 
modificar-lo, suspendre’n la seva execució i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquests.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

El  Consell  Comarcal  pot  acordar  amb  altres  administracions  el  transport  d’usuaris  que  resideixin  en  altres  àrees 
bàsiques mitjançant la formalització de convenis.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.

S’estableix una moratòria fins al 31 de maig de 2013 per tal que aquelles persones que actualment són beneficiàries del 
servei però no tenen la resolució  per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat, o departament que el substitueixi, on consti la superació o no del barem de mobilitat 
reduïda, puguin aportar l’esmentada resolució.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.

La determinació en la sol·licitud del  servei  del  mitjà  preferent i  de la direcció,  postal  o electrònica,  als  efectes de 
notificacions, es podrà fer en el moment en què el procés de gestió informatitzada per a la gestió del Servei de transport  
adaptat del Consell Comarcal ho permeti tècnicament.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als quals fa referència l’article 70.2 en relació amb 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”

Granollers, 18 de juliol de 2012
El president, José Orive Vélez
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