BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE
DESPLAÇAMENT (AID) PER A ALUMNES EN EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A LA COMARCA
DEL BAIX EBRE, CURS ESCOLAR 2011/2012
Base 1a. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’Ajuts
Individuals de Desplaçament (AID), curs 2011/2012, d’acord amb el conveni signat amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Base 2a. DESTINATARIS
Són ajuts destinats als alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que cursen segon
cicle d’educació infantil (EI), educació primària (EP), ensenyament secundari obligatori (ESO) o
educació especial (EE), en centres docents públics o concertats de la comarca, durant el curs
escolar 2011/2012.
Base 3a. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT
L’atorgament s’atendrà als següents criteris:
a) La distància des de l’habitatge familiar on s’estigui empadronat fins al centre escolar,
referenciat per l’administració competent, haurà de ser igual o superior a 4 km.
b) Els alumnes que visquin en un mateix nucli familiar gaudiran d’un únic ajut, a excepció
d’aquells alumnes que assisteixin a centres escolars diferents o tinguin horaris d’entrada o
sortida diferents.
c) El sol·licitant rebrà l’ajut fins al centre educatiu disponible més proper al seu domicili, d’acord
amb l’etapa d’ensenyament que estigui cursant; o bé, fins un altre centre educatiu quan així
hagi estat proposat per l’Administració competent.
d) Si la valoració de les sol·licituds supera el pressupost destinat a aquesta línia d’ajuts,
l’adjudicació es realitzarà per ordre invers de l’import de la renda per càpita de la família de la
persona sol·licitant, fins a esgotar el pressupost fixat per aquest concepte.
3.1. INCOMPATIBILITATS
a) si es disposa de transport públic urbà, durant els 45 minuts previs i posteriors a l’horari
d’entrada i sortida, respectivament.
b) si es disposa de transport escolar col·lectiu a càrrec de fons públics.
Base 4a. TRAMITACIÓ DE LES SOL.LICITUDS D’AJUT
La tramitació de les sol·licituds d’ajuts es realitzarà de la següent manera:
a) Sol·licitud d’ajut, d’acord amb el model adjunt. (Annex 1)
b) Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria
legal en aquest últim cas.

c) Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar un ajut individual de
desplaçament.
d) Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l’exercici 2010 de tots els membres de la
unitat familiar que constin al certificat de convivència i que estiguin obligats a presentar-la.
En el cas de no estar obligat a fer la declaració de renda, el sol·licitant haurà d'
autoritzar al
Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que aquest pugui demanar les dades tributàries dels
membres de la unitat familiar a l'
Agència Tributària. (Annex 2)
El Consell Comarcal podrà, si ho creu necessari, demanar altra documentació complementària.
Base 5a. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 2 de gener de 2012 per a tots els
conceptes i no s'
acceptarà cap sol·licitud després d'
aquesta data.
Base 6a. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR
Un cop rebuda la sol·licitud per part dels tècnics de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal
del Baix Ebre, s’avaluarà que compti amb tota la documentació descrita a la Base 4a. Si és
correcta es passarà a avaluació per al seu atorgament. En cas de tenir defectes es sol·licitarà
la seva esmena (Annex 3) i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a
l’estudi de cap sol·licitud que no compti amb tota la documentació completa i correcta.
L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà, previ requeriment, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació. En el
benentès que passat aquest termini no s’hagi presentat la documentació demanada, es
considerarà, prèvia resolució expressa de la Presidència dictada en el termini màxim de sis
mesos, que el sol·licitant desisteix de la petició.
En el cas que, un cop rebuda la documentació, es retorni la carta, s’entendrà que l’adreça és
incorrecta, i per tal d’agilitzar el procés de valoració, el segon intent de requeriment de
documentació es trametrà a la direcció del centre per tal que aquests ho facin arribar a l’usuari,
qui haurà de presentar la documentació sol·licitada a l’Àrea d’Ensenyament del Consell
Comarcal en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la
notificació i, de no ser així, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la petició.
Base 7a. IMPORT DELS AJUTS
L’import dels ajuts serà el resultat de multiplicar els quilòmetres diaris en un sentit, pel nombre
de dies previstos per al curs escolar 2011/2012 (d’acord amb el calendari establert pel
Departament d’Ensenyament), per 0,32 .
Base 8a. ATORGAMENT I PAGAMENT DELS AJUTS
8.1. L'
atorgament dels ajuts el resoldrà el president del Consell Comarcal d'
acord amb l'
informe
previ de la Comissió Informativa Comarcal de Foment de la Cohesió Social.
8.2. Les concessions i denegacions es notificaran directament al sol·licitant.
8.3. El pagament es farà efectiu directament al beneficiari de l’ajut, d’acord amb les dades
bancàries facilitades pel sol·licitant.
8.4. La resolució dels ajuts s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Base 9a. INTERPRETACIO DE LES BASES
Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes bases serà resolt per la Comissió Informativa
Comarcal de Foment de la Cohesió Social.
Base 10a. RECURSOS
Contra els acords i les resolucions de concessió i desestimació dels ajuts, els
beneficiaris/peticionaris podran interposar potestativament Recurs de Reposició davant de
l’Òrgan que hagi resolt la sol·licitud, en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al
de la seva notificació o directament Recurs Contenciós Administratiu davant Administrativa del
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la notificació.
Base 11a. PUBLICITAT DE LES BASES
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i es notificaran a totes
els centres escolars de la comarca.
Tortosa, octubre de 2011

Annex 1
SOL·LICITUD AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT, CURS 2011-2012
Nom del pare/mare
Adreça familiar

Tel.:

Població

C.P.

NOM DELS SOL.LICITANTS

DATA
NAIXEMENT

CURS

CENTRE ESCOLAR

* Dades bancàries per al cobrament de l’ajut

Nom de l’entitat bancària

Codi entitat
(4 dígits)

Oficina
(4 dígits)

Dígit control
(2 dígits)

Núm. de compte
(10 dígits)

Titular del compte

Els sotasignants autoritzen el Consell Comarcal del Baix Ebre a consultar les dades que tingui l’Agència Tributària de l’impost sobre
la renda de les persones físiques per a l’exercici de 2010 per al reconeixement, seguiment i control dels ajuts individuals de
desplaçament.
TOTS ELS MEMBRES MAJORS DE 18 ANYS QUE CONVIUEN AL DOMICILI I QUE CONSTEN AL CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA CAL
QUE SIGNIN AQUESTA AUTORITZACIÓ
(PARES, AVIS, GERMANS,... O QUALSEVOL ALTRA PERSONA ALIENA AL NUCLI FAMILIAR)
PARENTESC AMB L’ALUMNE

NOM I COGNOMS

NIF

SIGNATURA

Jo, .................................................................... (pare, mare, tutor), declaro sota la meva responsabilitat que les dades assenyalades són
certes.
Data: _____________________
(Signatura)

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
OBSERVACIONS: Recordeu que aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada d’un certificat únic de l’òrgan corresponent de
l’ajuntament).

ANNEX NÚM. 2
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Per tal de continuar amb la tramitació de la sol·licitud presentada pel Sr./Sra.
_____________________________________________ per a l'
atorgament d’ajut de
desplaçament del seu fill/a _________________________________ , escolaritzat/da al
_______________________________ caldrà que en un termini de 10 dies a partir d'
aquell en
que es rebi aquest escrit, aporti la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria
legal en aquest últim cas.
- Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar els ajuts individuals de
desplaçament.
- Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l'
exercici de 2010 de tots els membres de
la unitat familiar obligats a presentar-la.
- Altres

La qual cosa us notifiquem per al vostre coneixement i efectes indicant que, si durant el termini
establert no es presenta la documentació reclamada, es considerarà que desistiu de la petició.
Tortosa, _____________ de 2012
L’òrgan de valoració,

ANNEX NÚM. 3
MODEL DE SOL.LICITUD DE REVISIÓ AJUTS

Sr./Sra. ______________________________amb DNI núm. _____________domiciliat/da a la
població de ______________carrer ___________________________ núm. _____ telèfon
___________________ pare/mare del/a nen/a ______________________ escolaritzat al centre
escolar __________________________________________________

FORMULO RECURS contra la resolució dictada pel Consell Comarcal del Baix Ebre de
distribució dels ajuts de desplaçament
AL.LEGACIONS
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

SOL.LICITO la revisió de l’ajut esmentat.
____________________ , ______ de _______________ de 2012
(signatura)
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1- Famílies obligades a presentar la declaració de renda
- Fotocòpia íntegra de la declaració de renda de l'
exercici de 2010 de tots els membres de
la unitat familiar obligats a presentar-la.
2- Famílies no obligades a presentar la declaració de renda
- Autorització per tal que el Consell Comarcal pugui consultar informació tributària de
l’exercici 2010
3- Documentació que cal presentar
- Sol·licitud d’ajut.
- Fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare o del tutor/a legal, i acreditació de la tutoria
legal en aquest últim cas.
- Certificat únic de l’ajuntament corresponent a efectes de demanar els ajuts individuals de
desplaçament.
- Altres.

