Divendres, 20 de gener de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2016, va
aprovar les bases que han de regir la beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics.
Les esmentades bases s'han sotmès a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant anuncis publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 2 de desembre de 2016, així com al tauler d'edictes electrònic
d'aquest Ajuntament, del 02/12/16 al 04/01/17, ambdós inclosos.
Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública estipulat, les presents bases, en virtut de
l'acord de la Junta de Govern Local anterior, esdevenen aprovades definitivament.
Contra l'aprovació definitiva d'aquestes bases, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà
de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o qualsevol altre que es consideri
convenient.
D'acord amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, es publica íntegrament el text de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als
efectes de la seva entrada en vigor.
"Bases que han de regir la beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics.
1. Objecte.
L'objecte d'aquest concurs és incentivar i promoure el desenvolupament o la millora d'un projecte amb voluntat
innovadora, que promogui valors cívics i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l'entorn i que
contribueixi al desenvolupament de Granollers com a ciutat educadora.
La beca Maria Gaja és convocada i atorgada pel Consell Escolar Municipal de Granollers i l'Ajuntament de Granollers
amb una periodicitat, generalment, biennal.
2. Àmbit territorial.
L'àmbit d'actuació del projecte que contempli la beca s'haurà de circumscriure al territori de la ciutat de Granollers.
3. Participants.

4. Requisits i Documentació per a la presentació.
El projecte l'haurà de presentar la mateixa persona que s'encarregarà de portar-lo a terme.
En cas que el promotor sigui una persona jurídica, caldrà que a la documentació es determini la persona responsable
que l'executarà.
La sol·licitud per a la participació en la convocatòria de la beca corresponent es realitzarà:
a) Quan el promotor del projecte sigui una persona física, preferiblement, per mitjans electrònics a través de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.granollers.cat). S'acceptarà, també, la presentació
presencial a través de la Oficina d'Atenció al Ciutadà (C. Sant Josep, núm. 7 de Granollers).
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El promotor del projecte podrà ser qualsevol persona física o jurídica que vulgui aplicar de nou o implementar millores
en el projecte educatiu d'una entitat, associació o centre educatiu de la ciutat de Granollers que també haurà de
manifestar la seva voluntat i el seu compromís en els objectius de la proposta.
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b) Quan el promotor del projecte sigui una persona jurídica, la presentació s'haurà de realitzar obligatòriament per
mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://seuelectronica.granollers.cat).
La documentació a presentar, sens perjudici d'allò que es pugui establir a la corresponent convocatòria, serà la següent:
a) Instància genèrica indicant la voluntat de participar a la corresponent convocatòria de la Beca Maria Gaja així com el
coneixement i l'acceptació d'aquestes bases. El model d'instància genèrica es troba disponible a la pàgina
https://seuelectronica.granollers.cat, apartat Oficina Virtual – presentar una instància.
b) En cas que el promotor sigui una persona jurídica, caldrà adjuntar còpia del NIF de l'entitat o institució a la qual
representa.
c) Adjuntar un document que avali el compromís de l'entitat associada amb els objectius del projecte que es presenta a
la convocatòria (acord de la junta directiva, document de l'equip directiu, acord del consell escolar, etc.).
d) Adjuntar el projecte que haurà de seguir el guió següent:
(a) Característiques del marc conceptual on es desenvolupa.
(b) Objectius.
(c) Proposta metodològica.
(d) Públic a qui s'adreça el projecte i grau de participació en el seu desenvolupament.
(e) Calendari de realització i data de finalització.
(f) Recursos humans i materials que s'hi destinen.
En el cas de presentació presencial a través de la Oficina d'Atenció al Ciutadà, el projecte s'haurà d'aportar en format
digital amb usb o cd.
5. Jurat.
Els projectes presentats els valorarà un jurat creat amb aquesta finalitat, presidit per la mestra Maria Gaja i integrat pel
president/a del Consell Escolar Municipal o persona en qui delegui i per persones vinculades al món educatiu i cultural
proposades pel Consell Escolar Municipal, fins a un màxim de set.
6. Criteris de valoració dels projectes.
El jurat tindrà en compte, a l'hora d'avaluar el projecte, els aspectes següents:
a) L'interès pedagògic i social del projecte i la metodologia.

c) La utilitat del projecte en el foment de l'educació en valors cívics com la solidaritat, la convivència, la justícia i el
respecte a la diversitat.
d) La vinculació amb els principis inspiradors del moviments de ciutats educadores.
e) La potencialitat del projecte per a ser transferit a d'altres àmbits o realitats.
7. Veredicte.
El Jurat actuarà de forma col·legiada en l'adopció de les seves decisions per majoria de vots i farà les seves propostes
en funció dels elements de valoració contemplats en el punt 6.
En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President/a.
Els membres del Jurat actuaran de conformitat amb els principis d'imparcialitat, independència i objectivitat.
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b) L'aprofundiment en el coneixement de la ciutat.
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El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en el cas que consideri cap de les propostes sigui prou
interessant, o cap d'elles no compleixi els requisits suficients.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
8. Premi.
A cada convocatòria es nomenarà un únic guanyador.
El premi es destinarà a sufragar les despeses derivades de l'execució del projecte.
9. Revocació.
Seran causes de revocació de la beca les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho
haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la beca.
c) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la
mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la beca.
10. Execució i seguiment.
L'execució del projecte premiat haurà de materialitzar-se en el termini que s'indiqui a la corresponent convocatòria.
El seguiment del desenvolupament del projecte el farà l'assessor/ora proposat pel participant. Si l'assessorament té un
cost econòmic podrà sufragar-se amb l'import de la beca.
11. Pagament.
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i atesa la
naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament de les activitats
subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà, es preveu
l'atorgament de bestretes del 100% de les subvencions concedides, sense necessitat d'exigir cap garantia ni aval als
perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i responsabilitats, d'acord
amb l'experiència d'anteriors convocatòries.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat pel
beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

El guanyador de la beca haurà de presentar una memòria tècnica i econòmica del desenvolupament i execució del
projecte en finalitzar el termini establert en el projecte presentat. Haurà de comptar també amb el vist-i-plau de la
persona que hagi realitzat el seguiment.
Es consideren despeses justificables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'actuació
subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents bases.
La memòria econòmica contindrà:
a) Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les despeses i inversions derivades de la
realització de l'actuació subvencionada, degudament desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de
les factures i comprovants de pagament, per import igual al cost de l'actuació subvencionada.
b) Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagin obtingut
per la mateixa actuació subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat
l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.
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12. Justificació.
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No seran despeses justificables aquelles que, per la seva naturalesa, no es puguin vincular al projecte.
No seran despesa justificable els interessos deutors de comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions
administratives i penals; i les despeses derivades de procediments judicials.
No seran, tampoc, despeses justificables les aportacions voluntàries, o sense que s'hagi produït un servei, a altres
entitats o associacions.
El període de justificació es determinarà a la convocatòria corresponent. Si per motius excepcionals no es pot presentar
la justificació dins el termini establert, el beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies
naturals. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi
el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat.
El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en
l'Ordenança general de subvencions.
13. Difusió de l'experiència.
El Consell Escolar Municipal i l'Ajuntament de Granollers vetllaran per la màxima difusió del treball guanyador i es
reserven el dret de la seva edició en format digital o qualsevol altre suport.
14. Condicions.
a) Els participants permetran la lliure promoció, exhibició i reproducció, per qualsevol medi, del treball guanyador.
Aquests no les podran utilitzar amb finalitats lucratives o comercials per part dels organitzadors, i sempre ho notificaran
prèviament a l'autor/a.
b) La còpia dels projectes presentats restarà en dipòsit de l'organització, passant a formar part del seu fons documental,
essent els drets d'explotació de l'obra de l'autor.
c) L'organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament de la convocatòria del
premi Maria Gaja.
d) Les dades de tots els participants que s'hagin presentat a la convocatòria passaran a formar part de la base de dades
de l'organització.
e) El participants eximeixen l'Ajuntament de Granollers de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra
transgressió de la legislació vigent en què es pogués incórrer.
f) Les inscripcions i els projectes que no compleixin algun dels requisits especificats en aquestes bases quedaran
exclosos de la convocatòria.

Disposició final.
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i regiran
indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l'òrgan competent."
Granollers, 9 de gener de 2017
La secretària general, Catalina Victory Molné

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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g) La presentació de projectes implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n
deriven, així com d'allò que el jurat pugui determinar en tot allò que no s'hagi previst en aquestes bases.

