ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA
PÚBLICA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT, CURS 2017-18.

Aprovades inicialment pel Ple del Consell Comarcal, de data 27 de juny de 2017
les Bases per a la convocatòria pública d’ajuts individuals de desplaçament, curs
2017-18, se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, durant els quals, poden examinar-se a la seu d’aquest
Consell Comarca, situat a Tarragona, c/ Coques, 3, i presentar les reclamacions
que s’estimin oportunes, fent-se constar que, cas de no presentar-se cap
reclamació, quedaran definitivament aprovades.
En el cas que les esmentades bases s’aprovin definitivament perquè no s’hagi
formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra l’esmentada aprovació,
que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà del dia que finalitzi el termini per
formular reclamacions a les esmentades bases, d’acord amb el que estableix
l’article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia
que finalitzi el termini per formular reclamacions a les esmentades bases.
Igualment, es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent, d’acord
amb el que disposa l’article 58.2 de l’esmentada Llei.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE
DESPLAÇAMENT, CURS 2017-18.
1. OBJECTE.
Fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts individuals de
desplaçament, curs 2017-18, d’acord amb el conveni signat amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2. DESTINATARIS.
Alumnes de la Comarca del Tarragonès que cursin 2n cicle d’educació infantil o
ensenyament obligatori, no tinguin transport gratuït, i hagin d’escolaritzar-se en
un centre d’ensenyament públic fora del seu municipi de residència proposat pel
Departament d’Ensenyament per no tenir l’ensenyament cobert.
Qualsevol situació excepcional serà resolta per l’òrgan competent del Consell
Comarcal del Tarragonès.
3. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Els alumnes a que es refereix la base 2a. hauran de sol·licitar l’ajut a través del
centre d’ensenyament on cursin els estudis, mitjançant el model (annex II), que
es trobarà en el mateix centre o el Consell Comarcal.

CARRER DE LES COQUES, 3 – 43003 TARRAGONA - TEL. 977 24 45 00 – FAX 977 24 45 13 – e-mail: cctarragones@altanet.org

El director del centre haurà de trametre al Consell Comarcal del Tarragonès,
abans del termini establert a la base 4a., les sol·licituds presentades pels
interessats en el centre i una relació nominal d’aquestes (annex I).
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini de presentació serà de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Únicament es podran presentar sol·licituds fora del termini establert en casos
de situacions especials. Correspondrà a l’òrgan competent del Consell la
resolució d’aquests casos.
5. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT I IMPORT.
L'atorgament de l’ajut i import s'atendrà als següents criteris:
1. Distància al centre d’ensenyament, en un sentit, i import màxim a atorgar
(l’ajut mai serà superior al cost del desplaçament):
Fins a 10 km.
333 €
D'11 a 20 km.
493 €
• (Aquests imports podran modificar-se atenent la situació personal i
els informes de serveis socials).
2. Nombre de viatges al dia.
3. Quan es tracti de varis germans es podrà atorgar un únic ajut per
aquests.
L’import i la concessió total tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la
partida pressupostària corresponent. En cap cas l’ajut atorgat superarà el cost
total del desplaçament.
6. FORMA DE CONCESSIÓ.
Les concessions o denegacions dels ajuts s’efectuaran en el termini de 3 mesos
des que finalitzi el període de presentació de sol·licituds, mitjançant decret de
Presidència. La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes
desestimatoris.
Les notificacions dels llistats de reclamacions de documentació i resolució de la
concessió dels ajuts s’efectuarà per mitjans electrònics al representa legal del
centre docent, mitjançant l’aplicatiu e-notum de la plataforma EACAT de la
Generalitat de Catalunya.
Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per silenci
administratiu quan es presentin fora de termini les sol·licituds i/o ja no existeixi
crèdit disponible en el marc d’aquesta convocatòria són els següents:
-

Aquells actes administratius obtinguts per silenci que comportin
compromisos de despesa que ultrapassin els crèdits consignats i autoritzats
per delegació als estats de despeses del pressupost de la corporació, seran
nuls de ple dret d’acord amb el que disposa l’art. 154.5 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

7. FORMA DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT.
El pagament s’efectuarà directament al centre escolar. Abans del 15 de maig de
2018, el director haurà de trametre al Consell Comarcal del Tarragonès el model
de justificació degudament emplenat.
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8.- CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’AJUT.
Els beneficiaris hauran de permetre que els agents que el consell determini facin
les comprovacions pels mitjans que es consideri oportú, que les quantitats
atorgades s’apliquin a l’activitat subvencionada, i si s’impedeix aquesta
comprovació el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà
de fer front a les responsabilitats que calguin.
9.- REVOCACIÓ DELS AJUTS.
Es podrà revocar l’ajut atorgat per les següents causes:
a. Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes Bases, la
qual cosa comportarà l’obligació del beneficiari de reintegrar les
quantitats rebudes.
b. Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part del Consell, el que
pot comportar el deure d’indemnitzar, si s’escau, els danys i perjudicis
causats al beneficiaris.
10.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DELS AJUTS.
Els ajuts atorgats es podran revisar i en el seu cas modificar, en els següents
casos:
a. Si el beneficiari després de l’atorgament de l’ajut rep subvenció o ajut
de qualsevol organisme per la mateixa activitat, en quantia superior al
50% del seu cost. En qualsevol cas, la suma dels ajuts rebuts no pot ser
superior el 100% del cost.
b. Si es produeix una alteració substancial de les condicions que han
determinat la concessió de l’ajut, degudament justificada.
c. En el cas que l’import justificat sigui inferior al que correspongui a l’ajut
atorgat, aquest es rebaixarà de manera proporcional, i en aquest cas, si
ja s’ha percebut l’import de l’ajut, s’haurà de reintegrar l’excés que
correspongui.
11.- RENÚNCIA DE L’AJUT.
El beneficiari pot renunciar a l’ajut després d’acceptar-lo, amb pèrdua del dret
a exercir-la. Si la renuncia es posterior al cobrament de la subvenció o part de
la mateixa, s’haurà de reintegrar les quantitats percebudes.
12è.- Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes Bases regiran les
Bases per a l’atorgament de subvencions pel Consell Comarcal del Tarragonès.
Tarragona, a data de signatura electrònica
La secretària actal.
Dolors Sánchez Aldama
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