
 

ANUNCI d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions del Servei d’Educació per a 
projectes educatius de l’any 2016 
 
 
Als efectes de coneixement general es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Granollers, en la sessió ordinària del dia 12 d’abril de 2016, va aprovar entre altres, un dictamen la part 
dispositiva de la qual és del tenor següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions del Servei d’Educació de 
l'Ajuntament de Granollers per a projectes educatius de l'any 2016, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A PROJECTES EDUCATIUS DE L'ANY 2016 
 
1. Beneficiaris 
 
Centres educatius de la ciutat de Granollers, i entitats i associacions educatives de la ciutat. 
 
2. Finalitat 
 
Dinamitzar l'activitat educativa i la promoció de la formació, així com afavorir la cooperació entre entitats i 
el sector privat. 
 
3. Bases reguladores 
 
Acord de Junta de Govern Local de Granollers, d'1 de març de 2016, publicades al BOPB de data 29 de 
març de 2016. 
 
4. Consignació pressupostària 
 
La quantia màxima prevista a la consignació pressupostaria per a l'any 2016 és de 15.600 € amb càrrec 
a la partida J4101.32620.48200. 
 
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 
 
Fins al 15 de maig de 2016, a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOPB.  
 
6. Projectes subvencionables 
 
6.1.- El Servei d'Educació per a l'any 2016 estableix 3 àmbits de subvenció on han d'estar emmarcades 
els  projectes que podran ser subvencionats: 
 
a) La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors que primin la sostenibilitat medi 
ambiental i l'estalvi energètic. 



− Projectes que promoguin el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient. 
− Projectes que promoguin la reducció i/o el reciclatge de residus. 
− Projectes que impliquin a l'alumnat i professorat en l'estalvi energètic. 
− Projectes que impliquin a les famílies en el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient. 

 
b) L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l'alumnat. 

− Projectes  que fomentin l'organització de les activitats amb voluntariat. 
− Projectes que facilitin l'accés a les activitats de tot l'alumnat, promovent activitats de baix cost. 
− Projectes  que es realitzin conjuntament entre vàries entitats. 

 
c) El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i la ciutat. I de la 
ciutadania en activitats formatives. 

− Projectes que fomentin l'organització i/o participació d'activitats de formació per a les famílies. 
− Projectes que fomentin la convivència i la integració de totes les famílies de l'escola. 
− Projectes de formació organitzats per vàries entitats i/o associacions. 
− Projectes que fomentin la xarxa entre les associacions de famílies. 
− Projectes  que fomentin la formació fora dels entorns reglats. 

 
6.2.- Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes. 
 
7. Documentació 
 
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és aquella prevista a les bases de subvencions 
del Servei de Cultura aprovades per Junta de Govern Local de dia 1 de març de 2016. 
 
SEGON.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions el text íntegre i l'extracte d'aquesta 
convocatòria, per tal que es doni trasllat al BOPB per a la seva publicació. 
 
TERCER.- Publicar al tauler d'edictes electrònic municipal un anunci del contingut de la present 
convocatòria, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de 
Granollers i a la premsa local. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació. 
 
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la 
seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de 
l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos. 
 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.” 
 
Granollers, 15 d’abril de 2016 
El secretari general, Alfred Lacasa Tribó 


