
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT PER A
ALUMNES  DE  CICLES  FORMATIUS  DE  GRAU  SUPERIOR  EN  CENTRES  DE  GRANOLLERS,
BENEFICIARIS  DE  LA  BECA  ERASMUS+  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS A L'ESTRANGER PER AL CURS 2018-19

1. OBJECTE
L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar part de les despeses generades per
la mobilitat a aquells alumnes que participen en el Programa Erasmus + en Cicles Formatius de Grau
Superior, i són atorgades amb la finalitat d’incentivar les estades de pràctiques a l’estranger dels cicles
formatius de grau superior, a través de la convocatòria de subvencions per complementar els ajuts a les
despeses mobilitat dels alumnes de grau superior que ja hagin obtingut un beca a través del seu centre
educatiu  per  participar  en  al  Programa  Erasmus  +  en  Grau  Superior;  i  s'hauran  de  destinar  al
finançament de les despeses generades per la mobilitat a l'estranger dels alumne participants. L’import
podrà anar destinat tant a desplaçaments, habitatge com a dietes.

2. BENEFICIARIS
Podran  ser  beneficiaris/àries  d'aquestes  subvencions  les  persones  físiques  que  hagin  de  realitzar
l'activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes  a  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i  que
reuneixin les condicions següents:
a) Ser estudiants de cicle formatiu de grau superior en algun centre de Formació Professional de

Granollers següents: Institut Carles Vallbona, Institut Escola Municipal del Treball i EDUCEM II.
b) Ser participant en el Programa europeu Erasmus+.
c) Haver obtingut beca de mobilitat Erasmus+ per part del seu centre educatiu.
d) Aportar la documentació requerida en el termini establert.
e) Realitzar la mobilitat dins el curs acadèmic 2018-19.
f) Tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el programa Erasmus+, o bé ser-ne resident

permanent.

3. BASES
Les Bases reguladores per a la concessió de les beques per al foment de la mobilitat per alumnes de
cicles formatius de grau superior en centres de Granollers, beneficiaris de la beca Erasmus+ per a la
realització de pràctiques professionals a l'estranger per al curs 2018-19 es poden consultar a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Granollers – apartat de subvencions, i publicades al BOPB. 

4. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El pressupost  màxim que es destinarà a aquesta convocatòria serà de 3.300 €, i  anirà a càrrec de
l'aplicació pressupostària J4101 32513 48020.

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

L'import de la beca a concedir a cadascun dels beneficiaris serà de 300€.

Amb tot, si l'atorgament total de beques, atès el nombre de sol·licituds que reuneixin els requisits exigits,
superés el  crèdit  disponible  indicat  al  punt  anterior,  l'import  de la  beca a assignar a  cadascun dels
alumnes serà proporcionalment reduït per tal de poder becar tots els beneficiaris.

5.TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Fins al 12 d'abril de 2019 a partir de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPB.



6. ÒRGAN COMPETENT PER A L’ATORGAMENT
L'òrgan responsable  de la  resolució  del  procediment  per  a  l'atorgament  de les  subvencions serà  la
Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la Resolució d'Alcaldia núm. 530/2015,
de 15 de juny de 2015, de delegació d'atribucions en regidors de la corporació.

7.TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la
data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de la beca, aquesta serà notificada als interessats en el termini màxim de
10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

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.

9. JUSTIFICACIÓ
Les subvencions atorgades podran justificar-se en qualsevol moment un cop finalitzada l’activitat objecte
de subvenció, i no més tard del dia 30 de novembre 2019; i hauran d'ajustar-se a allò previst a les bases
d'atorgament.


