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Edicte
Convocatòria de la subvenció “Activa el teu projecte”. curs 2017-2018
La Junta de Govern Local en sessió de 26 de gener de 2018 va aprovar la resolució de la
convocatòria de subvencions "Activa el teu projecte" pel curs 2017-2018 adreçada als centres
públics d'educació infantil i primària i educació especial de la ciutat de Girona amb els termes
següents:
“Primer.- APROVAR la resolució de la convocatòria de subvencions "Activa el teu Projecte" pel
curs 2017-2018 adreçada als centres d'educació infantil, de primària, de secundària, i educació
especial, públics i concertats, de la ciutat de Girona per un import total de disset mil nou-cents
trenta-dos euros (17.932,00 €) en els termes que consten tot seguit d'acord amb la valoració de
la comissió que recull l'acta de la comissió:

CENTRE EDUCATIU

PROJECTE
SUBVENCIONAT

NIF

IMPORT

ESCOLA PERICOT

S1700053J

2.000,00 €

Programació i robòtica

ESCOLA MARTA MATA

S1700028B

2.000,00 €

Let's Learn Music in English

ESCOLA SANTA EUGÈNIA

Q6755059J

2.000,00 €

Connectem-nos

ESCOLA VILA ROJA

Q6755029C

2.000,00 €

Teràpia canina

2.000,00 €

Tallers

1.932,00 €

Silencis

2.000,00 €

Desenvolupa el pensament
computacional

ESCOLA ÀGORA
ESCOLA EL BOSC DE LA
PABORDIA
ESCOLA CARME AUGET

Q6755159H
S1700268D
Q6755060H

ESCOLA DALMAU CARLES

Q6755058B

2.000,00 €

Comunicació Audiovisual

ESCOLA TAIALÀ

Q6755028E

2.000,00 €

Projecte de robòtica

Segon - TRANSFERIR el 60% de la dotació assignada a cada centre previ presentació de la
instància d'acceptació de la subvenció a través de la Seu Electrònica. El 40% restant es
transferirà previ informe del Servei Municipal d'Educació una vegada hagin estat presentades
les corresponents justificacions.”

Aquest edicte romandrà fixat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Girona durant el
termini de 15 dies hàbils.
L’Alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

