ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE SORTIDES CULTURALS,
ADREÇADES
A
CENTRES
D'EDUCACIÓ
INFANTIL,
PRIMÀRIA,
SECUNDÀRIA O EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA COMARCA DEL
TARRAGONÈS, CURS 2019-20
Aprovades inicialment pel Ple del Consell Comarcal del Tarragonès de data 6 de
març de 2019, les Bases que han de regir la concessió d'ajuts per a la realització
de sortides culturals, adreçades a centres d'educació primària, secundària o
educació especial de la comarca, curs 2019-20, se sotmeten a informació
pública pel termini de deu 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 Comarcal, 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.
Primer.- Beneficiaris
Centres d'educació infantil (2n. cicle), primària, secundària i/o educació
especial de la Comarca, amb l'objectiu d'afavorir la realització d'activitats
extraescolars.
Segon.- Sol·licitud i documentació necessària
El director del centre presentarà una sol·licitud, segons model que trobarà al
Consell Comarcal del Tarragonès, al President de l’ens, a la que s'adjuntarà la
documentació següent:
• Declaració responsable del director del centre, en la qual constarà que
abans del viatge es contractarà una pòlissa d'assegurança que cobreixi
els desplaçaments, l'estada dels alumnes i dels professors
acompanyants. (segons model)
• Projecte pedagògic que ha d'incloure l'exposició dels objectius del viatge i
la planificació de les activitats a realitzar.
• Dades de la sortida: destinació, dia/mes, nombre vehicles, horari de
sortida / arribada, nombre d’alumnes participants… (segons model)
Tercer- Requisits de les sortides
• Es pot sol·licitar transport per a realitzar sortides en un radi de 50 km
amb un màxim de 2 vehicles de 55 places per centre escolar/curs. (Si es
presenten dues sortides diferents, caldrà que es prioritzi per si no es
poguessin atendre ambdues)
• Es realitzaran durant el període de setembre a abril, curs 2019-20.
• Les sortides subvencionables han de tenir una durada màxima d’un dia
i realitzar-se dins la franja horària compresa entre les 9,15 i les 16 h a
primària / EE i 8.30 a 14.30 a secundària.
• Cada grup de 20 alumnes o fracció superior a 10 anirà acompanyat d'un
professor.
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Quart.- Termini de presentació
El termini de presentació de les instàncies serà de 30 dies naturals, a comptar
des de l'endemà de la data de publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Cinquè.- Forma de l’atorgament de l’ajut
L'atorgament del servei o serveis de transport gratuït es farà per decret de la
Presidència, prèvia proposta de la Comissió Informativa d’Ensenyament,
Joventut i Esport del Consell Comarcal del Tarragonès. En aquesta comunicació
s'informarà sobre l'empresa que farà el servei de transport amb la qual s'haurà
de posar en contacte, el centre, per acabar de determinar els detalls de la
sortida.
Seran criteris prioritaris per a la concessió d'ajut:
1. Les característiques sòcioeconòmiques de la zona on està ubicat el
centre docent, en aquest sentit tindran preferència aquells alumnes de
zones rurals i suburbials.
2. Perfil socioeconòmic de l’alumnat del centre.
3. La qualitat del projecte pedagògic i previsible realització amb el màxim
aprofitament.
4. Haver gaudit d’ajut en edicions passades.
L'òrgan de selecció podrà
documentació presentada.

demanar

informació

que

complementi

la

La resolució d’atorgament es dictarà en el termini de tres mesos des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins
d’aquest termini produeix efectes desestimatoris.
Sisè.- Crèdit pressupostari i import màxim
Import total màxim de les subvencions a concedir: 25.000€.
Setè.- Atorgament i justificació de l’ajut
Una vegada adjudicats els serveis de transport gratuïts es notificarà per mitjans
electrònics al representant legal del centre docent, mitjançant l’aplicatiu enotum de la plataforma EACAT de la Generalitat de Catalunya. S’entendrà que
aquests ajuts s’accepten sinó es manifesta el contrari en el termini màxim de
15 dies.
La justificació de l’ajut s’haurà de presentar abans del dia 15 de maig del 2020,
de no fer-ho així no es podrà gaudir d'aquest en properes convocatòries.
Vuitè.- Control de l’aplicació de l’ajut
Els beneficiaris de la sortida hauran de permetre al personal del Consell fer les
accions que es considerin oportunes, per comprovar que s’ha aplicat l’ajut
atorgat a l’objecte subvencionat. Si s’impedeix aquesta comprovació el
beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà de fer front a
les responsabilitats que calguin.
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Novè.- Revocació de l’ajut
Es podrà revocar l’ajut atorgat per les següents causes:
• Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases, la
qual cosa comportarà l’obligació del beneficiari de reintegrar les
quantitats rebudes.
• 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 beneficiari.
Desè.- Revisió i modificació de l’ajut
El centre beneficiari podrà canviar: data, destinació, nombre d’alumnes... de la
sortida aprovada.
El canvi de data de la sortida, notificada amb una antelació inferior a 30 dies
naturals, suposarà abonar a l’empresa de transport 40€ en concepte
d’indemnització. Si per causes no imputables al centre s’hagués de preveure un
segon canvi de data, aquest no tindrà cost addicional per aquest.
Caldrà sempre comunicar per escrit el canvi abans de realitzar la sortida al
Consell Comarcal del Tarragonès, que podrà o no autoritzar-lo.
Onzè.- Renúncia de l’ajut
El beneficiari pot renunciar a l’ajut, amb pèrdua del dret a exigir-lo.
Dotzè.- 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
El secretari

CPISR-1 C Josep
Gómez Belluga
2019.03.12
12:49:48 +01'00'
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