
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUP DE JOVES O ENTITATS 
JUVENILS DE L'ANY 2017 
 
CODI: Joventut 1/2017 
 
1. Objecte  
 
L'objecte de les subvencions d'aquesta convocatòria és el de finançar projectes/activitats d'interès públic 
o social que tinguin per finalitat la qualitat de vida dels i les joves de la ciutat i la igualtat d’oportunitat 
entre aquests i aquestes, mitjançant actuacions en els àmbits de l’emancipació i la participació, entre 
d’altres. 
 
2. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les agrupacions de persones joves sense 
personalitat jurídica, així com les entitats juvenils de la ciutat, legalment constituïdes, que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que compleixin els requisits establerts a les 
bases reguladores. 
 
3. Bases reguladores 
 
Les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria seran les aprovades juntament amb aquesta 
convocatòria. 
 
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser 
aprovades mitjançant acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2006, pel qual s'aprova 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el BOPB núm. 130 del 
dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de 
data 10 de gener de 2011. 
 
4. Quantia total màxima de les subvencions a atorga r i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions objecte 
d'aquesta convocatòria serà de 5.400,00 €, a càrrec a l'aplicació J4321/33722/48251. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat. 
 
5. Termini de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de juny de 2017 a partir de l'endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a les que serà 
d'aplicació les previsions previstes als punts 6 i 7 de les bases reguladores. 
 
6. Projectes i activitats subvencionables 
 
Cada persona beneficiària podrà presentar un màxim de dos projectes/activitats, encara que siguin 
d’àmbits diferents, conforme a les modalitats previstes al punt tercer de les bases específiques. 
 
 



 

7. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència 
competitiva, que s'ajustarà allò establert a les bases específiques que la regulen. 
 
8. Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 


