
INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS  D’ESTIU, D’EXTRAESCOLARS I DE MATERIAL ESCOLAR

• Com podeu conèixer la resolució dels ajuts ?

- S’enviarà un SMS al número de telèfon facilitat pel sol·licitant on es notificarà el resultat de la
resolució. 

- També podeu consultar la publicació dels resultats en el tauler d’anuncis de l’ajuntament amb el
número de Registre d’Entrada (RE).

• Què passa si manca documentació?

En cas de manca de documentació es farà  un requeriment  d’aquesta mitjançant  notificació
electrònica a l’adreça de correu electrònic que consti a la sol·licitud. Teniu un termini de 10 dies
hàbils per adjuntar els documents perceptius, tal com estableix l’article 7 de la normativa. En cas
de no adjuntar els documents requerits dins del termini  establert,  la sol·licitud es donarà per
desestimada.

AJUTS ACTIVITATS D’ESTIU 2023

• Independentment  de la  presentació  de la  sol·licitud cal  que realitzeu la  preinscripció pel  casal
d’estiu o activitat d’estiu desitjada. 

Us indiquem informació referent als casals d’estiu organitzats pel Patronat:  

Període Lloc

Preinscripció
Del 2 al 14 de maig 

A través de la web municipal o presencialment a les oficines 
del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) amb cita prèvia.

Inscripció
Del 18 al 31 de maig

Al Centre Cultural Can Ganduxer i al Centre Cultural  
Bellavista

Podeu consultar a la web de l’ajuntament la informació referent a les activitats d’estiu municipals.

• En cas que es concedeixi l’ajut cal que tingueu en compte:

-  Si  el  vostre  infant  està  inscrit  a  una  activitat  d’estiu  organitzada  i/o  sota  la  supervisió  del
Patronat d’Esports i/o el Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut no cal aportar cap
documentació i nosaltres abonarem l’ajut directament al Patronat.

- Si el vostre infant està inscrit a una activitat de Les Franqueses externa al Patronat haureu
d’aportar la factura corresponent abans del dia 15 de juliol de 2023 (*).

AJUTS EXTRAESCOLARS CURS 2023-2024

• Independentment  de la  presentació  de la  sol·licitud cal  que realitzeu la  inscripció per  l’activitat
extraescolar desitjada. 

• En cas que es concedeixi l’ajut cal que tingueu en compte:

- Si el vostre infant està inscrit a una activitat extraescolar organitzada i/o sota la supervisió del
Patronat d’Esports i/o el  Patronat de Cultura,  Educació,  Infància i  Joventut no cal  aportar cap
documentació i nosaltres abonarem l’ajut directament al Patronat.

- Si el vostre infant està inscrit a una activitat de Les Franqueses realitzada per l’AFA del centre
escolar o en col·laboració amb el Patronat Municipal d’Esports (PME) haureu d’aportar la factura
corresponent abans del dia 20 d’octubre de 2023 (*).

- Si el vostre infant vol realitzar una activitat d’iniciativa privada i/o fora de Les Franqueses, caldrà
una valoració dels serveis socials on s’aprecii la necessitat d’una activitat específica en benefici
de l’infant i haureu d’aportar la factura corresponent abans del dia 20 d’octubre de 2023 (*).
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AJUTS EDUCACIÓ ESCOLAR CURS 2023-2024

• En cas que es concedeixi l’ajut cal que tingueu en compte:

- Si el vostre infant està matriculat a un centre escolar de Les Franqueses nosaltres abonarem
l’ajut directament al centre i no cal que aporteu cap documentació.

- Si el vostre infant està matriculat a un centre escolar de fora de Les Franqueses haureu d’aportar
la factura corresponent abans del dia 29 de setembre de 2023 (*).

• En cas  que el  centre  escolar  o  el  beneficiari/ària,  rebi  algun  altre  ajut  en relació  a  algun  dels
conceptes que es contemplen a les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a
l’educació escolar de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, aquest import es reduirà de l’ajut
que se li hagi atorgat en aquesta convocatòria.

Ajut concedit Presentació de factures Lloc de presentació 

  Estiu    Fins el 15 de juliol A través de la web municipal o
presencialment a les oficines del Servei

d’Atenció a la Ciutadania (SAC).
  Extraescolar    Fins el 20 d’octubre
  Material escolar    Fins el 29 de setembre

(*) En cas d'haver de presentar factures, haureu d’adjuntar una factura per a cada infant. A la factura ha
de constar el  nom de l’infant  beneficiari,  l’import  de l’activitat  i  el  número de compte de l‘entitat  on
realitzar el pagament. 

No es realitzarà el pagament de cap ajut si la justificació es presenta posteriorment a aquest termini,
sense existir una justificació motivada.
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