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CSN/mm
Exp.: 2018022860 – C. 010.006

Edicte
Convocatòria de la subvenció “Activa el teu pati”. curs 2018-2019
La Junta de Govern Local en sessió de 22 de febrer de 2019 va aprovar la resolució de la
convocatòria de subvencions "Activa el teu pati" pel curs 2018-2019 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 als centres públics d'educació
infantil i primària d'educació especial de la ciutat de Girona "Activa el teu pati" per al curs 20182019 per un import total de vuit mil nou-cents sis euros i quinze cèntims (8.906,15€) a càrrec de
l'operació 220180032890 de la partida 2019 200 32600 48001 Ajuts i transferències Educació i
en els termes que consten tot seguit d'acord amb la valoració que recull l'acta de la comissió.
- Escola Àgora - NIF: Q6755159H - import concedit: 1.181,92 €
- Escola Carme Auguet - NIF: Q6755060H - import concedit: 1.500,00 €
- Escola Dalmau Carles - NIF: Q6755058B - import concedit: 1.500,00 €
- Escola Font de la Pólvora - NIF: Q6755057D - import concedit: 1.500,00 €
- Escola Montjuïc - NIF: Q6755061F - import concedit: 1.050,00 €
- Escola Pericot - NIF: S1700053J - import concedit: 816,13 €
- Escola Vila-roja - NIF: Q6755029C - import concedit: 1.358,10 €
D'acord amb les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres
educatius de la ciutat de Girona i amb la convocatòria "Activa el teu pati" del curs 2018-2019,
l'efectivitat dels ajuts concedits està condicionada a la presentació, per part dels centres
beneficiaris, de la manifestació expressa de l'acceptació de la subvenció segons el model
d'acceptació que es troba a la Seu electrònica de l'Ajuntament.
Els beneficiaris disposen d'un termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació
d'aquesta resolució per presentar l'acceptació.
El pagament del 60% de les subvencions concedides s'efectuarà previ informe de del servei
d'Educació acreditant la presentació del document d'acceptació. El 40% restant es farà efectiu
un cop presentada la justificació de la subvenció.
Segon.- Deixar sense dotació econòmica per limitació de disponibilitat pressupostària de la
convocatòria les sol·licituds següents:
- Escola Verd amb NIF: Q6755062D
- Escola Font de l'Abella amb NIF: Q6755234I
Tercer - Denegar la subvenció a l'Escola Domeny amb NIF: Q1700560D atès que la sol·licitud
no es correspon a un projecte sinó a una actuació puntual de subministrament de material. El
projecte presentat només compleix parcialment amb els requisits establerts a l'apartat 4.
Beneficiaris i requisits de la convocatòria, donat que només planteja una acció concreta
d'adquisició de material de joc i no planteja un projecte global.
Quart.- Donar de baixa l'import de noranta-tres euros i vuitanta-cinc cèntims (93,85€) de
l'operació 220180032890 de la partida 2019 200 32600 48001 Ajuts i transferències Educació.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis i al web
municipal. Aquesta notificació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual.
Aquest acord es proposa a la vista de la valoració realitzada per la comissió de valoració de la
convocatòria "Activa el teu Pati" del curs 2018-2019, nomenada per Decret d'Alcaldia de 31
d'octubre de 2018, i d'acord amb les bases reguladores del programa de subvencions
adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de 27 d'abril de 2018.”
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
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