
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA DE SUPORT A L'ACTIVITAT DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURS

2016-2017

1.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius públics de la ciutat de Granollers.

2.- Finalitat

Fomentar projectes i activitats d'interès públic o social que tinguin per objectiu afavorir la participació de tot
l'alumnat en les activitats complementàries i l'accés a gaudir del material escolar i didàctic.

3. - Bases reguladores

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  12  de  juliol  de  2016  van  ser  aprovades  les  bases
específiques per a l'atorgament per part de l'Ajuntament de Granollers, a través del Servei d'Educació, de
subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics del municipi.

Aquestes  bases  van  ser  sotmeses a  informació  pública  per  un  termini  de  20  dies,  mitjançant  anuncis
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juliol de 2016, així com al Tauler
d'Edictes  electrònic  d'aquest  Ajuntament,  sense presentar-se al·legacions al  respecte,  per  la  qual  cosa
esdevenen aprovades definitivament. 

A consultar a la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Granollers – apartat de subvencions.

4. Consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de subvencions objecte de la present convocatòria
serà de 30.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària J4100/32001/48201 'SUBVENCIÓ CENTRES
EDUCATIUS PX16' de l'exercici 2016.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria, i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a
la partida pressupostària corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i
atendre'n  d'altres  que,  a  causa  de  la  disponibilitat  pressupostària,  haguessin  quedat  sense  subvenció,
sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris,
requisits, procediments i altres extrems que determinin aquestes bases. 

5. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 15 d'octubre de 2016, a partir del dia següent al de la
publicació de la convocatòria al BOPB.

6. Projectes subvencionables 

6.1.-  Els projectes subvencionables hauran de tenir  en compte els objectius de les bases específiques:
afavorir  la  participació  de tot  l'alumnat  en les activitats  complementàries i  l'accés a  gaudir  del  material
escolar i didàctic.

6.2.- Cada centre podrà presentar un únic projecte.

6.3.- El període d'execució de l'actuació, i de les depeses subvencionables, serà de l'1 de setembre de 2016
al 15 de juny de 2017.



7. Documentació

La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és aquella prevista a les bases reguladores per a
la concessió de subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics, aprovades per la Junta de
Govern Local de data 12 de juliol de 2016, i la documentació específica següent:

a) Acord del Consell Escolar on es compromet a fer el seguiment de l'aplicació de la subvenció i a
vetllar perquè cap alumne es quedi sense realitzar activitats complementàries i/o sense material
didàctic.

b) Informe del Consell Escolar sobre els canvis introduïts, respecte al curs passat, a la programació
anual de sortides i/o d'activitats complementàries i/o de gestió de material didàctic per tal de reduir
el cost de les mateixes per les famílies i assegurar la plena participació de tot l'alumnat.

c) Acord del Consell escolar de centre on es responsabilitza del projecte.
d) Informe del Consell escolar de centre sobre les actuacions fetes per millorar l'accessibilitat de tot

l'alumnat a les activitats i material.
e) Informació  sobre  el  número  d'alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  que  s'envia  al

Departament d'Ensenyament.
f) Informació sobre el número d'alumnes amb dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de

l'Ajuntament.

8. Justificació de la subvenció

El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament de Granollers l'aplicació de la subvenció a l'actuació
subvencionada, que s'haurà de presentar no més tard del 30 de juny de 2017, en la forma que assenyalen
les bases que regeixen la present convocatòria. 


