
Ajuntament de Granollers

ANUNCI  de  Convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  en  règim  de  concurrència
competitiva per a activitats educatives dels centres públics de Granollers any 2018

De  conformitat  amb  allò  previst  als  articles  17.3.b  i  20.8.a  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de
la  qual  es  pot  consultar  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/  index   i a  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de
Granollers http://seuelectronica.granollers.cat:

Primer. Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els centres educatius públics de la ciutat
de  Granollers,  així  com  les  associacions  de  pares  i  mares  vinculades  a  aquests  centres
legalment  constituïdes,  que  hagin  de  realitzar  l’activitat  que  fonamenta  el  seu  atorgament,
sempre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Segon. Finalitat:

Finançar projectes/activitats  que tinguin com a objectiu  el suport i el complement de l'activitat
educativa dels centres educatius  públics de Granollers. Així com a finançar la participació de
l’alumnat  en les  activitats  complementàries  i  extraescolars   i  l’accés  d’aquest  a  gaudir  del
material escolar i didàctic.

Tercer. Bases reguladores:

Acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2018, pel qual s’aproven les bases que
han de regir la convocatòria d’aquestes beques, publicades al B.O.P. de Barcelona de 7 de
maig  de 2018, el text de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de
Granollers.

Quart. Import:

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions
objecte  d'aquesta  convocatòria  serà  de  13.100,00  €  amb  càrrec  a  l'aplicació
J4101/32620/48200- Subvencions Activitats Escolars.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ca/index
http://seuelectronica.granollers.cat/
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Cinquè. Altres dades:

Per a l’any 2018 s’estableixen 4 àmbits de subvenció on han d’estar emmarcades els projectes/
activitats que podran ser subvencionats:

a.  El  foment  de  la  participació,  de  qualsevol  dels  col·lectius  de la  comunitat  educativa  en
projectes educatius i/o culturals del centre o de la ciutat.

b. La formació, de qualsevol dels col·lectius de la comunitat educativa, per tal de millorar les
seves funcions educatives. 

c.  La  realització  d’activitats  complementàries  i  extraescolars  que contribueixin  a  enriquir  el
projecte educatiu de centre.

d. El desenvolupament d’actuacions encaminades a que tot l’alumnat pugui gaudir i participar
de les activitats educatives complementàries i/o extraescolars i a que tot l’alumnat tingui accés
al material educatiu necessari.

Cada  entitat  beneficiària  podrà  presentar  un  màxim  de  dos  projectes  que  hauran  de  ser
d'àmbits diferents.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de juny de 2018 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.

La secretaria general, Catalina Victory Molne


