
Ajuts     econòmics     per     a     l’educació     escolar     del     curs     2022-2023  

Descripció  

Els  ajuts  d’educació  escolar  permeten  donar  suport  econòmic  en  la  compra  dels  llibres  i  material  escolar
necessari per al curs de l'alumne. Es tracta d'un ajut que poden sol·licitar els alumnes empadronats al municipi i
matriculats a escoles públiques durant  el  curs escolar  2022-2023, les famílies hauran de justificar  la  seva
situació socioeconòmica i que aquesta s'ajustin als criteris de les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts
econòmics per a l’educació escolar de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

Termini     sol·licitud      

Del 22 d’abril al 5 de maig de 2022

Qui     el     pot     demanar  

Els  progenitors  o  tutors  legals  dels  alumnes d’Educació  Infantil,  Educació  Primària  i  Educació  Secundària
Obligatòria, empadronats a Les Franqueses del Vallès, que el necessitin per raons socioeconòmiques i que
estiguin matriculats en escoles públiques durant el curs 2022-2023. Els alumnes matriculats en centres
privats/concertats també podran ser destinataris d’aquest ajut sempre i quan aquesta escolarització s’hagi
efectuat per resolució del delegat/a territorial d’Educació o per autorització del Departament d’Educació.

Qui     n'és     el     responsable  

Àrea Polítiques Socials

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment  

Per sol·licitar  l'ajut  presencialment cal  fer entrega de la  documentació  necessària a les oficines del  Servei
d'Atenció a la Ciutadania (SAC), ubicades a l'Ajuntament (Corró d'Avall  i  Bellavista). ÉS IMPRESCINDIBLE
DEMANAR CITA PRÈVIA per presentar la sol·licitud presencialment, trucant al telèfon 938 467 676 o a través
de la web municipal  

Telemàticament

Per sol·licitar l'ajut telemàticament cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i buscar el tràmit específic 
habilitat per aquesta convocatòria: https://lesfranqueses.eadministracio.cat

https://lesfranqueses.eadministracio.cat/citaprevia.0


Ajuts     econòmics     per     a     la     realització     d’activitats   extraescolars     del curs     2022-2023  

Descripció  

Aquest  tràmit  està  adreçat  a totes aquelles famílies amb infants  i/o  adolescents,  que justifiquin  la  situació
socioeconòmica i que s'ajustin als criteris de la Normativa de concessió d’ajuts econòmics per a la realització
d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials de Les Franqueses del
Vallès.

Els ajuts econòmics per a la realització d’activitats extraescolars,  es destinaran a una única activitat per
infant, la qual haurà de ser municipal i pública.

L’acceptació i/o denegació de la beca, no assegura tenir plaça a cap activitat. La persona sol·licitant haurà de
fer els tràmits oportuns per fer la preinscripció de l'activitat escollida.

Les  famílies  que  tinguin  beca  atorgada  hauran  de  presentar  per  registre  d’entrada  a  l’Ajuntament  un
pressupost per cada beneficiari abans del 04/11//2022, on consti el nom i el numero de compte de l’entitat on
es realitzarà el pagament.

Termini     sol·licitud      

Del 22 d’abril al 5 de maig de 2022
EL TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR EL PRESSUPOST DE LES BEQUES D’EXTRAESCOLARS ÉS EL
4/11/2022.

Qui     el     pot     demanar  

Famílies amb fills de 3 a 18 anys, empadronats al municipi de les Franqueses.

Qui     n'és     el     responsable  

Àrea Polítiques Socials

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment  

Per sol·licitar  l'ajut  presencialment cal  fer entrega de la  documentació  necessària a les oficines del  Servei
d'Atenció a la Ciutadania (SAC), ubicades a l'Ajuntament (Corró d'Avall  i  Bellavista). ÉS IMPRESCINDIBLE
DEMANAR CITA PRÈVIA per presentar la sol·licitud presencialment, trucant al telèfon 938 467 676 o a través
de la web municipal.

Telemàticament

Per sol·licitar l'ajut telemàticament cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i buscar el tràmit específic 
habilitat per aquesta convocatòria: https://lesfranqueses.eadministracio.cat

https://lesfranqueses.eadministracio.cat/citaprevia.0


Ajuts     econòmics     per     a     la     realització    d’activitats   d’estiu 2022  

Descripció  

Aquest  tràmit  està  adreçat  a totes aquelles famílies amb infants  i/o  adolescents,  que justifiquin  la  situació
socioeconòmica i que s'ajustin als criteris de la Normativa de concessió d’ajuts econòmics per a la realització
del casal d’estiu de Les Franqueses del Vallès.

Tenen per objectiu educar en els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi a través del lleure, amb la
voluntat final de contribuir al desenvolupament integral dels menors.

Els ajuts econòmics per a la realització d’activitats d’estiu, es destinaran a una única activitat per infant, la
qual haurà de ser municipal i pública.

L’acceptació i/o denegació de la beca, no assegura tenir plaça a cap activitat. La persona sol·licitant haurà de
fer els tràmits oportuns per fer la preinscripció de l'activitat. El tràmit per demanar els ajuts és paral·lel a la
preinscripció i  posterior matrícula i,  en cap cas, és substitutiu del procés habitual per sol·licitar plaça a les
activitats.

Termini     sol·licitud      

Del 22 d’abril al 5 de maig de 2022

Qui     el     pot     demanar  

Famílies amb fills de 3 a 18 anys, empadronats al municipi de les Franqueses, que estiguin en una situació 
socioeconòmica desfavorable.

Qui     n'és     el     responsable  

Àrea Polítiques Socials

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment  

Per sol·licitar  l'ajut  presencialment cal  fer entrega de la  documentació  necessària a les oficines del  Servei
d'Atenció a la Ciutadania (SAC), ubicades a l'Ajuntament (Corró d'Avall  i  Bellavista). ÉS IMPRESCINDIBLE
DEMANAR CITA PRÈVIA per presentar la sol·licitud presencialment, trucant al telèfon 938 467 676 o a través
de la web municipal.

Telemàticament

Per sol·licitar l'ajut telemàticament cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament i buscar el tràmit específic 
habilitat per aquesta convocatòria: https://lesfranqueses.eadministracio.cat

https://lesfranqueses.eadministracio.cat/citaprevia.0


IMPORTANT: 

Totes les NOTIFICACIONS es faran ELECRÒNICAMENT, a través de l’idCAT Mòbil. És imprescindible
donar-se d’alta.

Què és l’  idCAT Mòbil?  

L'idCAT Mòbil és el nou sistema d'identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils que
el  Consorci  AOC,  en  col·laboració  amb  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  ofereix  a  la
ciutadania i que es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic
de Catalunya. 

Com em puc donar d’alta a l’idCAT Mòbil?

- Des de casa amb certificat digital

- Des de casa amb DNI o TIE + Targeta de CatSalut o MUFACE

- Des de casa amb videoidentificació

- Presencialment a una oficina de registre

Per a més informació accedir a https://idcatmobil.seu.cat     

https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donar-dalta/idservei/idcat_mobil/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes_alta_idcat_mobil/#1647606542034-b8380801-a88a
https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes_alta_idcat_mobil/#1585988958887-4937bbbf-2936
https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes_alta_idcat_mobil/#1585926813769-72ffa3f1-41dd
http://idcatmobil.seu.cat/
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