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ANUNCI

Dionís Guiteras i Rubio
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS
DE DESPLAÇAMENT PER L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DEL
MOIANÈS PER AL CURS 2017-2018.
1. Antecedents
I - Els Ajuts Individuals de Desplaçament (d’ara en endavant AID) es contemplen al Decret
161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport escolar per tal de facilitar
el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.
L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament
gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de
residència en un centre proposat pel Departament d’Ensenyament.
L’article 2.3 determina, que quan no sigui possible l’establiment del servei escolar de
transport en la modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en la modalitat
de transport públic regular de viatgers s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les
famílies.
La disposició addicional primera té en compte la possibilitat que, en determinades
circumstàncies, es puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon cicle
d’educació infantil fora del seu municipi de residència i a l’alumnat d’educació obligatòria que
hagi de desplaçar-se a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de
residència.
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Moià, 22 de novembre de 2017
El President

Data 24-11-2017

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 el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
del dia que finalitzi el termini per formular reclamacions a les esmentades bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas que no es presenti cap al·legació les bases quedaran definitivament aprovades,
sense necessitat de dictar cap altre acord, i s’obrirà la convocatòria d’acord amb el què
estableixen les bases.

B

Aquestes bases i la seva convocatòria se sotmeten a informació pública pel termini de 10
dies, a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, durant els quals poden presentar-se al·legacions.

A

Mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal del Moianès celebrat en data 20 de novembre
de 2017 s’han aprovat les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de
desplaçament per l’alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès per al curs 2017-2018.

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçaments adreçats a
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil que al no tenir
oferta educativa en el seu municipi de residència, s’ha d’escolaritzar en un centre docent
públic d’un altre municipi del Moianès de titularitat del Departament d’Ensenyament i, en
conseqüència, està obligat a desplaçar-se, durant el curs 2017-2018, fora del seu municipi
segons el mapa escolar establert.
També és objecte d’aquestes bases, l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçaments
adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil que, per
una decisió expressa dels serveis territorials, els alumnes s’hagin de desplaçar a centres
docents públics fora del seu municipi de residència.
3. Ens i persones beneficiàries.
Els beneficiaris dels servei i dels ajuts d’ensenyaments obligatoris de primària i secundària i
de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics que
compleixen els requisits esmentats són les famílies i/o centres que reben directament l’ajut.
4. Sol·licituds i documentació a adjuntar.
4.1 Sol·licituds:
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició en el
centre docent de matriculació de l’alumne/a sol·licitant.
Si l’ajut es demana per a més d’un membre de la família i/o infant tutelat es farà en un únic
imprès, sempre que els alumnes estiguin escolaritzats al mateix centre docent.
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2. Objecte.
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Els AID’s són obligatoris si l’alumne està escolaritzat fora del seu municipi de residència, i no
ho són si resideixen al mateix municipi on estan escolaritzats.

Data 24-11-2017

En la clàusula segona d’aquest conveni apartat I s’estableix que “El Consell Comarcal del
Moianès podrà assignar un ajut individual als alumnes desplaçats, per tal d’assegurar el
trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats, d’acord amb el procediment
assenyalat a la normativa vigent, i a les instruccions que pugui establir el Departament
d’Ensenyament en aquesta matèria”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

II- En data 2 de juny de 2017, el Departament d’Ensenyament per mitjà de la RESOLUCIÓ
ENS/1339/2017, dóna publicitat al conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal
del Moianès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport i del servei escolar de menjador.

A
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Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau,
els requereixin des del Consell Comarcal del Moianès o el Departament d’Ensenyament, la
intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta
d’òrgans competents.

B

Els impresos oficials estaran a disposició dels interessats als centres educatius i al Consell
Comarcal del Moianès.

4.2.2

Certificat del centre educatiu IDALU. S’haurà de reflectir a la sol·licitud el número
IDALU de cada alumne i demanar una còpia del certificat IDALU al centre.
Aquesta s’haurà d’adjuntar la sol·licitud.

4.2.3

Volant de convivència actual del domicili on resideix l’alumne. El volant haurà de
se expedit per l’Ajuntament del municipi on resideix l’alumne i haurà d’incloure
tots els membres de la uniata familiar que conviuen al mateix domicili on resideix
l’alumne.

4.2.4

NIF/NIE. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF/NIE vigent de tots els membres de la
unitat familiar. En cas que un alumne no en disposi, caldrà adjuntar còpia del
passaport o còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de totes les pàgines del
llibre de família. Si el/la menor no resideix amb els pares, la fotocòpia de
resolució d’acolliment.

5. Criteri d'adjudicació.
Els ajuts es concediran d’acord amb les bases establertes en aquestes bases:
Els imports es calculen a 0,19€/km i pels dies lectius.
L’Òrgan competent del Consell Comarcal del Moianès resoldrà l’atorgament del nombre i la
quantia dels ajuts d’acord amb els criteris específics. Aquests criteris poden ser subjectes a
possibles canvis que marqui el mateix Departament i a la disponibilitat pressupostària.
El Consell Comarcal del Moianès es reserva el dret de comprovar les dades exposades a les
sol·licitud. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les dades exposades,
es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud o la revocació de l’ajut.
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Sol·licitud signada. Imprès núm. 4. A la sol·licitud hi hauran de constar els noms
de tots els alumnes per als quals es sol·licita l’ajut.
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4.2.1
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Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut l’aportació de la documentació que
es detalla a continuació:

Data 24-11-2017

4.2 Documentació a adjuntar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La presentació de la sol·licitud implica:
- La cessió de les dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic,...) dels
representants legals de l’alumne
- L’autorització per que el Consell Comarcal pugui realitzar les consultes oportunes del
padró municipal d’habitants.
- L’acceptació de les bases.

A
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Les persones físiques i/o les famílies que es beneficiïn dels ajuts, han de facilitar tota la
informació que els sigui requerida pel Consell Comarcal del Moianès. Es podrà admetre, en
alguns supòsits, una declaració responsable del sol·licitant en substitució de determinats
documents.

B

6. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries i control.
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7. Termini de presentació, tramitació i resolució d'atorgament dels ajuts.

En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, es
podrà demanar informació addicional als sol·licitants.
El President del Consell Comarcal del Moianès resoldrà, en funció de l’ informe elaborat pels
tècnics de l’àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès les sol·licituds
rebudes i d'acord amb els recursos econòmics disponibles, l'atorgament i quantia dels ajuts.
La resolució de l'atorgament o denegació de l'ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà
publicada a la web del Consell Comarcal, i substituirà la notificació individualitzada.
El Consell Comarcal del Moianès es reserva el dret de comprovar les dades exposades a la
sol·licitud. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les dades exposades es
procedirà a la desestimació de la sol·licitud.
8. Pagament.
La direcció del centre escolar elaborarà un certificat corresponent a cada trimestre del curs
escolar en el que es detallaran els dies d’assistència al centre escolar dels beneficiaris de
l’AID.
El Consell Comarcal pagarà als beneficiaris de l’AID, segons els dies d’assistència certificats
per la direcció de l’escola.
9. Reclamacions.
Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut, que posa fi a la via administrativa,
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar des de la seva publicació a la web del Consell Comarcal del Moianès.
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A la proposta de resolució hi ha de constar la llista de beneficiaris proposats, la quantia de la
subvenció , la relació de sol·licitants exclosos i les causes d’exclusió , entre les quals podrà
figurar la manca de consignació pressupostària.
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La tramitació de les sol·licituds presentades correspon a l’àrea de serveis a les persones del
Consell Comarcal del Moianès que les avaluaran i les inclouran en la proposta de resolució.

Data 24-11-2017

La presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut pressuposa el coneixement i
l'acceptació d'aquestes bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’últim dia del curs escolar.

A

S'estableix com a data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, la data en què,
d’acord amb el tràmit d’informació publica al butlletí oficial de la província de Barcelona
aquestes bases d’execució esdevinguin definitivament aprovades.

Són despeses subvencionables les certificades per la direcció de l’escola corresponents al
període 12 de setembre de 2017 fins al 22 de juny de 2018.
L'import esmentat anirà a càrrec de l'aplicació 320.48001 i 320.48002 del pressupost 2017.

B

10. Despeses subvencionables , quantia de l’ajut i aplicació pressupostària
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
12. Incompatibilitats i revocació de l'ajut atorgat.
Quan un alumne beneficiari de l’ajut causi baixa del centre, es traslladi de domicili o renunciï
per causa justificada i no pugui gaudir de l’ajut els centres docents comunicaran aquest fet al
Consell Comarcal del Moianès indicant la data en què s’ha produït la circumstància, d’acord
amb l’imprès núm. 5.
El Consell Comarcal del Moianès podrà denegar o revocar l’ajut si les famílies o l’alumnat
incompleixen algun o alguns dels supòsits següents:
-

Incompliment de les condicions per tenir dret a l’ajut.
Falsedat en la documentació presentada.
Que no assisteixi a l’escola durant un període consecutiu superior a un mes sense
causa justificada.

La revocació de l’ajut es comunicarà a les famílies abans de la data de l’efecte.
13. Interpretació
La facultat d’ interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el Consell
Comarcal del Moianès i correspondrà a l’àrea de serveis a les persones i a la
Presidència , la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i execució
d’aquestes , llevat de l’aprovació dels actes atribuïts expressament a la competència
d’altres òrgans.
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Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la resolució
d'atorgament.
Les persones físiques i centres beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

Data 24-11-2017

Les persones físiques i centres beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi el Consell Comarcal del Moianès, i a aportar
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació
a la subvenció concedida.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11. Comprovació i control.

B

El valor econòmic del quilòmetre estarà en relació als quilòmetres totals subvencionables i
als recursos disponibles, amb un topall de 0,19 €/km.

A

Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret
de continuïtat en l'assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis
successius.
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15. Tractament de dades.
D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades personals subministrades s'incorporaran en un fitxer de
"Ensenyament", del que el Consell Comarcal del Moianès és responsable, i seran objecte de
tractament exclusivament per gestionar l'expedient de subvenció.
Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li
corresponen, cal dirigir-se al Consell Comarcal del Moianès, per correu postal al C/ de les
Joies, 11-13, 08180 de Moià o correu electrònic (ccmn.moianes@ccmoianes.cat).
Moià , a la data de la signatura..

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-8
CVE 2017043498

b) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Data 24-11-2017

a) Pel que fa als aspectes específics de gestió dels ajuts, i en tot cas, les obligacions de les
persones beneficiàries i la justificació:
• Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de transport escolar per tal de
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria.
• Llei 12/2009, d’educació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14.2. En tot allò no previst en aquestes bases ni en les convocatòries corresponents
s'aplicarà:

B

14.1. Els ajuts del Programa estan sotmesos al règim jurídic de subvencions regulat al
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya. Aquestes bases queden sotmeses a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial Decret 887/2006.

A

14. Règim jurídic.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-11-2017
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-11-2017
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