CONVOCATÒRIA DEL CONCURS FEM UN PESSEBRE PER NADAL CURS 20182019
1.Objecte del concurs:
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris i el procediment per la participació
en el concurs Fem un pessebre per Nadal. Amb aquesta acció es vol fer conèixer i
fomentar la tradició de fer pessebres.
2.Bases Reguladores:
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades per Junta de Govern
Local de 15 de setembre i publicades al Butlletí Oficial de la Província de núm. 183 de
25 de setembre de 2017
3. Procediment de concessió :
El procediment de concessió dels premis serà el de concurrència competitiva i d’acord
amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que les regulen.
4. Destinataris, requisits mínims i acreditació.
Podran participar en el concurs, d’acord amb el punt 3 de les bases reguladores els
centres d'Educació Primària i Secundària de la ciutat de Girona.
5. Premi:
Hi hauran dos premis per categoria, pels centres seleccionats, destinats a la compra
de material, llibres, etc
- Categoria A Centres de Primària - Primer premi 300€ / Segon premi 200 €
- Categoria B Centres de Secundària - Primer premi 300€ / Segon premi 200 €
El jurat es reserva el dret d'atorgar màxim un accèssit per categoria, sense dotació
econòmica
A tots els centres premiats se'ls lliurarà un objecte commemoratiu
6. Dotació econòmica:
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria es de 1.200,00 €, dels quals 1.000,00
€ seran en metàl·lic amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 200 32600 48001
Ajuts i transferències Educació del pressupost municipal de 2018 i 200,00€ en
espècies.
7.Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment:
La instrucció del procediment serà a càrrec del regidor delegat d’Educació i Esports.
La resolució correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació d’alcaldia
efectuada per decret núm. 2018010751 de 4 de juny de 2018.
8. Procediment i Termini per a la presentació de sol·licituds:

Els centres participants s’han d’inscriure per mail (caseta@ajgirona.cat) o per telèfon
(972 22 18 66) a La Caseta- Serveis Educatius fins el 14 de desembre de 2018 i han
de tenir finalitzats els pessebres en aquesta data.
9. Valoració :
El jurat al que correspondrà la valoració dels treballs presentats estarà format per
persones vinculades a les entitats organitzadores:
Regidor d’Educació i Esports o persona en qui delegui
Una persona representant de l’Associació de Pessebristes
Una persona representant del Servei Municipal d’Educació
Assumirà la secretaria personal tècnic del Servei Municipal d'Educació
A partir del dia 14 de desembre de 2018 el jurat passarà pels diferents centres que
hagin fet la inscripció al concurs i estendrà acta de la seva proposta.
10.Termini de resolució i notificació:
El veredicte del jurat , així com el dia i lloc del lliurament de premis s'anunciarà
oportunament a tots els centres participants i es farà públic al web municipal.
El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els pessebres presentats no tinguin
la suficient qualitat tècnica.
11. Regulació Jurídica:
La convocatòria i concessió d’aquest concurs es regula per les bases reguladores del
concurs “Fem pessebre per Nadal”, les bases d’execució del pressupost municipal, el
Reglament orgànic i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona,
els seus organismes autònoms i ens que en depenen i la normativa sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Girona i per la
normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions
públiques.

