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1. INTRODUCCIÓ

L’any 1999 el plenari del Consell Escolar Municipal va 
aprovar la convocatòria d’una iniciativa que pretenia 
fomentar el desenvolupament de projectes que poguessin 
incidir en la transmissió de valors cívics en qualsevol àmbit de 
la ciutadania. Tanmateix la convocatòria d’aquesta beca es 
va voler relacionar amb la tasca docent d’una antiga mestra 
granollerina com a reconeixement al seu compromís amb 
la transmissió d’aquests valors al llarg de la seva trajectòria. 
Aquests són els fonaments que van inspirar el naixement de 
la Beca Maria Gaja.

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

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.

3. IMPORT

La dotació econòmica de la beca s’estableix en 3.000 
euros que s’atorgarà a un únic projecte per sufragar-ne les 
despeses derivades de l’execució. 

4. ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit d’actuació del projecte s’haurà de circumscriure al 
territori de la ciutat de Granollers.

5. PARTICIPANTS

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.

6. 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 farà:

• Quan el promotor del projecte sigui una persona 
física, preferiblement, per mitjans electrònics a través 
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Granollers. 
S’acceptarà, també, la presentació presencial a través 
de l’oficina d’Atenció al Ciutadà (C. Sant Josep, núm. 7 
de Granollers).

• Quan el promotor del projecte sigui una persona 
jurídica, la presentació s’haurà de fer obligatòriament 
per mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.
granollers.cat).

La documentació que cal presentar serà la següent:

• 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. 

• En cas que el promotor sigui una persona jurídica, 
caldrà adjuntar còpia del NIF de l’entitat o institució a 
la qual representa.

• 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.)

• Adjuntar el projecte, que haurà de seguir el guió 
següent:

 » Característiques del marc conceptual on es 
desenvolupa

 » Objectius

 » Proposta metodològica

 » Públic a qui s’adreça el projecte i grau de participació 
en el seu desenvolupament

 » Calendari de realització i data de finalització

 » Recursos humans i materials que s’hi destinen

En el cas de presentació presencial a través de l’oficina 
d’Atenció al Ciutadà, el projecte s’haurà d’aportar en format 
digital amb usb o cd.

BASES



7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

A partir de la data de publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPB (aprox. març 2019) fins al 30 de 
setembre de 2019.

8. VALORACIÓ DELS PROJECTES

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. 

El jurat tindrà en compte, a l’hora d’avaluar el projecte, els 
aspectes següents: 

• L’interès pedagògic i social del projecte i la metodologia

• L’aprofundiment en el coneixement de la ciutat.

• 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. 

• La vinculació amb els principis inspiradors del moviment 
de ciutats educadores.

• La potencialitat del projecte per a ser transferit a d’altres 
àmbits o realitats.

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 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.

El Jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs en 
el cas que consideri que cap de les propostes sigui prou 
interessant, o que cap d’elles no compleixi els requisits 
suficients.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

9. REVOCACIÓ

Les bases aprovades per la Junta de Govern del 15 de 
novembre de 2016 preveuen quins són els motius de 
revocació de la beca. 

10. EXECUCIÓ I SEGUIMENT

L’execució del projecte haurà de materialitzar-se abans de 
finalitzar l’any 2020.

11. PAGAMENT

El pagament de la beca es farà mitjançant bestreta del 100% 
un cop resolta la convocatòria per transferència bancària al 
compte corrent que sigui facilitat pel beneficiari, segons 
disponibilitat de Tresoreria.

12. JUSTIFICACIÓ

Com a màxim un mes a comptar del termini de finalització 
establert en el projecte presentat, el guanyador de la beca 
haurà de presentar una memòria tècnica i econòmica del 
desenvolupament i execució del projecte, que haurà de 
comptar amb la relació de la 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, i la 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.

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. 

El procediment per a la justificació 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.

Els participants permetran la lliure promoció, exhibició i 
reproducció, per qualsevol mitjà, del treball guanyador. No 
es podran utilitzar amb finalitats lucratives o comercials per 
part dels organitzadors, i sempre ho notificaran prèviament 
a l’autor/a.

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.

14. LLIURAMENT

La concessió de la beca es farà el novembre de 2019. 

15. CONDICIONS

Les condicions específiques d’aquesta beca s’estableixen 
a les bases aprovades per la Junta de Govern del 15 de 
novembre de 2016, així com a la corresponent convocatòria. 

Els projectes que no compleixin algun dels requisits 
especificats en aquestes bases quedaran exclosos de la 
convocatòria.

La presentació de projectes implica l’acceptació íntegra de 
les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven, així 
com d’allò que el jurat pugui determinar en tot el que no 
s’hagi previst en aquestes. 

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en 
benefici del bon desenvolupament de la convocatòria de la 
Beca Maria Gaja.


