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Edicte

La Junta de Govern Local celebrada el dia 24 de maig de 2019, va aprovar la resolució
de la convocatòria 2019 de l’Ajuntament de Girona adreçada a les escoles bressol
privades de la ciutat de Girona, per a l’establiment de convenis de col·laboració per a
l’escolarització d’infants de 0-3 anys, en els termes següents:
“Primer- CONCEDIR la subvenció a les següents escoles bressol privades de Girona:
- L'Esquirol - Sra. Rosa Garcia-Ramos Combalia - NIF. ***541T
- L'Estel - Sra. Rosa M. Arbeo Rodríguez - NIF. ***967G
- Ralet Ralet SL - NIF. B17583865
- Teypi2 - Sra. Marta ArumI Isern - NIF. ***491L
- Cel Blau SL - NIF. B17551375
- Petit Príncep - Sra. Joana Sancho Espigulé - NIF. ***906S
- L'Arc de Sant Martí - Sra. Ana Boher Torres - NIF. ***782S
L'import de la subvenció es determinarà en els convenis que s'establiran amb
cadascuna de les escoles bressol un cop finalitzat el procés de preinscripció i
matriculació i d'acord amb les bases.
Segon- DENEGAR la subvenció a l'escola bressol Querubí SL amb NIF. B17361296
per no complir els requisits establerts al punt 5 de les bases que regulen aquesta
subvenció
Tercer- APROVAR la inclusió d'aquestes places, tal com estableix el punt 6 de la
convocatòria, en el procés de preinscripció de les escoles bressol i llars d'infants
públiques de Girona.
Quart- NOTIFICAR aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler
d'anuncis i en el web municipal. Aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la
notificació individual.
Cinquè- ESTABLIR, d'acord amb el punt 12 de la convocatòria, un termini de 10 dies
hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el tauler d'anuncis
municipal, per a la presentació de l'acceptació expressa de la subvenció.”
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

