
Benvolguts,
Benvolgudes,

Des de l’Ajuntament de Granollers us informem que aquest any s’han aprovat les bases
generals  i  convocatòria  d'ajuts  econòmics  per  a  l’any  2019.  Així,  en  una  única
convocatòria podreu sol·licitar els ajuts següents:

• Ajuts per a material i llibres d’educació infantil,  primària i secundària
• Ajuts per a la pràctica esportiva
• Ajuts per a l'escolarització i el menjador de les escoles bressol
• Ajuts per a l'escola municipal de música/conservatori Josep Mª Ruera

Aquest any es farà a l’escola una sessió informativa per aclarir els possibles
dubtes a l’hora d’emplenar la sol·licitud i els annexos. 

Serà el dia el dia  18/03/19 a les 9.00 h

El dia 4 de març està previst que comenci el període de presentació de les sol·licituds.
La finalització serà:

- El 12 d'abril per als ajuts de material i llibres
-  El  14  de  juny  per  als  ajuts  de  l'escolarització  i  menjador  de  les  escoles  bressol
municipals
- El 5 de juliol per als ajuts de l'escola municipal de música /conservatori Josep Mª Ruera
- El 13  de setembre per als ajuts a la pràctica esportiva

Els impresos els podreu recollir a l’Ajuntament de Granollers (pl. de la  Porxada, 6, planta
baixa). També els trobareu a la seu electrònica : https://seuelectronica.granollers.cat
Aquests  impresos  juntament  amb la  documentació  requerida  s’hauran  de presentar  a
l’OAC -  Oficina d’Atenció  al  Ciutadà de l’Ajuntament  de Granollers  (c.  Sant  Josep, 7,
Granollers).  

Per evitar cues, podeu demanar cita prèvia al telèfon 93 842 6758 de 9 a13h i de16 a 19h.

Granollers, 15 de febrer de 2019



Ajuts de material i llibres:

Import dels ajuts per al curs escolar 2019-20:
-Els imports màxims dels ajuts de material i llibres són els següents:
a) 30 € de material per alumne i curs en educació INFANTIL.
b) 60 € de llibres i 20 € de material per alumne i curs en educació PRIMÀRIA.
c) 100 € de material i llibres per alumne i curs en educació SECUNDÀRIA.

El resultat de les sol·licituds:
Enviarem SMS a tots els sol·licitants a partir de l’1 d'agost de 2019.
També els podreu consultar per Internet a l’adreça https://seuelectronica.granollers.cat 
Serà imprescindible disposar del DNI/NIE de la persona que va sol·licitar l'ajut així com del número de
registre d'entrada a l'OAC de la sol·licitud.
L'Ajuntament  de  Granollers  publicarà  en  el  tauler  d’edictes  electrònic  municipal  la  llista  dels  ajuts
atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al  tauler d'anuncis de Serveis Socials (c.
Portalet, 4, 3a planta). 

Ajuts a la pràctica esportiva:

Import dels ajuts:
L'import total de l'ajut serà d'un màxim de 100 € per als esportistes federats, i d'un màxim de 50 € en el
cas dels esportistes d'esport escolar, ja sigui d'educació primària o secundària.

El resultat de les sol·licituds:
L'Ajuntament  de  Granollers  publicarà  en  el  tauler  d'edictes  electrònic  municipal  la  llista  dels  ajuts
atorgats i denegats. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis del Servei d’Esports (c.
Jaume Camp Lloreda, 1).

Ajuts a l'escolarització i menjador de les escoles bressol municipals:

Import dels ajuts:
a) Ajuts a l'escolarització, Es donarà un ajut del  70%, 60% o 50% de la quota que correspongui segons
l’Ordenança Fiscal vigent per l'any 2019 (fins a un màxim 167,35 € x 11 mensualitats) en funció de la
situació familiar i segons la puntuació obtinguda.
b) Ajuts de menjador. Cobriran la totalitat del cost del dinar (7,99 €) durant un màxim de 125 dies del
curs escolar 19/20.

El resultat de les sol·licituds:
L'Ajuntament  de  Granollers  publicarà  en  el  tauler  d'edictes  electrònic  municipal  la  llista  dels  ajuts
atorgats  i  denegat.  Aquesta informació també es penjarà al  tauler  d'anuncis  de les  escoles bressol
municipals i del  Servei d’Educació (c. Jaume Camp Lloreda, 1).

Ajuts a l'escola  municipal de música / conservatori Josep Mª Ruera

Import dels ajuts:
L'import dels ajuts serà d'un 50%, 40%,30%, 20%, 10% de la quota mensual, des del mes d’octubre de
2019 fins al mes de juny del 2020, amb excepció del que s'estableix a l'article 15 .5.4 de les bases.  

El resultat de les sol·licituds:
L'Ajuntament  de  Granollers  publicarà  en  el  tauler  d'edictes  electrònic  municipal  la  llista  dels  ajuts
atorgats i denegat. Aquesta informació també es penjarà al tauler d'anuncis de l’escola de música i del
Servei d’Educació (c. Jaume Camp Lloreda, 1). 


