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Edicte
Resolució del concurs "Fem un pessebre per Nadal". Curs 2018-2019.
La Junta de Govern Local en sessió de 18 de gener de 2019 va aprovar la resolució
concurs "Fem un pessebre per Nadal". Curs 2018-2019. amb els termes següents:
“Primer.- APROVAR la resolució del concurs "Fem un pessebre per Nadal" del curs
2018-2019, d'acord amb l'acta emesa pel jurat d'aquest concurs el dia 19 de desembre
de 2018, per un import total de vuit-cents eruos (800,00) que atorga els següents
premis:
- Primer premi de la categoria A a l'escola Verd amb CIF núm. Q6755062D per un
import de 300€
- Segon Premi de la categoria A a l'escola FEDAC Pont Major amb CIF núm.
G65058349 per un import de 200€
- Accèssit a l'escola Domeny amb CIF núm. Q1700560D amb un objecte
commemoratiu però sense dotació econòmica.
- Primer premi de la Categoria B a l'escola Font de l'Abella amb CIF núm. Q6755234I
per un import de 300€
- Segon premi de la Categoria B - Desert
Segon.- DONAR de baixa l'import de dos-cents euros (200,00€) de l'operació
220180064374 de la partida 2018 200 32600 48001 Ajuts i transferències Educació
atès que ha quedat un premi desert.
Tercer.- 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 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

APROVAT

