
Benvolguts,

Des de l’Ajuntament de Granollers us informem que hem aprovat les bases generals i la
convocatòria  d'ajuts  econòmics  per  a  l’any  2021,  pels  infants  empadronats  a
Granollers.    En una única sol·licitud podeu tramitar tots els ajuts previstos a la
convocatòria, excepte els ajuts per a la pràctica esportiva que s’inicien del  1/9/21
al 30/9/21.

El  termini  per  presentar  la  sol·licitud  començarà  el  dia  1  de  març i  finalitzarà  en
diferents dates segons el tipus d’ajut:

• Ajuts de material i llibres: 9 d’abril.

• Ajuts a l’escolarització i menjador de les Escoles Bressol Municipals: 12 de juny.

• Ajuts a Escola Municipal de Música Josep M. Ruera i Conservatori de Granollers: 6 de

juliol.

Aquest any l’Ajuntament portarà a totes les escoles de Granollers impresos perquè les
famílies ho puguin recollir en el centre on estan escolaritzats els seus fills. També es
podran  recollir els impresos a l’Ajuntament de Granollers (C/Portalet, 4 )  o imprimir-los
des de la seu electrònica: https://seuelectronica.granollers.cat.

Haureu de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Centre Cívic Nord (C/
Lledoner, 6)  dins del termini establert.  Per fer-ho, cal que  demaneu  cita prèvia
trucant al telèfon 93.842.66.10. 

Per tal de resoldre dubtes i donar suport per emplenar la sol·licitud, hi haurà un servei 
d’atenció individual per les famílies que ho necessitin. Per poder accedir a aquest 
servei s’haurà  de demanar cita prèvia al telèfon 938426610 o al link 

https://cloud.granollers.cat/index.php/apps/appointments/pub/UnAejEsjyh3E_VU%3D/
form

 

Granollers, 10 de febrer de 2021



Imports, beneficiaris i resultat de les sol·licituds

Ajuts de material i llibres.

Import dels ajuts per al curs escolar 2021/2022:
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.

Beneficiaris
Alumnes empadronats a Granollers i  matriculats en centres públics o privats concertats que
cursin educació infantil, primària i secundària, el curs  2021/2022. 

Resultat de les sol·licituds:
• Els sol·licitants rebran un SMS a partir del ’3 d'agost de 2020.

• 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. Planta baixa). 

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

Import dels ajuts:
a) Ajuts a l'escolarització, Es donarà un ajut del 100%, 70%, 60%, 50%, 40% o del 20%  de
la quota vigent l'any 2021  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 2021/2022

Beneficiaris
Infants de 0 a 4 anys, empadronats a Granollers i matriculats a les Escoles Bressol Municipals
durant el curs 2021/2022.

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 Josep M. Ruera i Conservatori de Granollers.

Import dels ajuts:
L’import dels ajuts serà d'un  50%, 40%, 30%, 20% o 10%, de la quota mensual segons  la
puntuació obtinguda. Aquest percentatge s’aplicarà  des del mes d’octubre de 2020  fins al
mes de juny del 2022, amb excepció del que s'estableix a l'article 15 .5.4 de les bases.  

Beneficiaris: 
Alumnes  empadronats  a Granollers  i  matriculats  a l’Escola Municipal  de Música Josep M.
Ruera o al Conservatori de Granollers durant el curs 2021/2022. 

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). 


