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19ª Convocatòria de la Beca Joaquim Franch
La Junta de Govern Local celebrada el dia 15 de gener de 2021, va aprovar la següent
resolució:
"Primer.- EFECTUAR una aportació d'import dos mil nou-cents quaranta-un euros amb
noranta-nou cèntims (2.941,99€), corresponent a la Beca Joaquim Franch, 19
convocatòria, a favor de l'Associació Drissa amb NIF G17588047, pel projecte "Aprendre
l'hort de l'escola", en base a l'acord del Consell Municipal d'Educació de data 10 de
desembre de 2020.
Segon.- EFECTUAR una aportació d'import tres mil cinquanta-vuit euros amb un cèntim
(3.058,01 €), corresponent a la Beca Joaquim Franch, 19 convocatòria, a favor de
l'entitat Salesians Sant Jordi - PES Girona amb NIF R0800885F, pel projecte
"T'acompanyo", en base a l'acord del Consell Municipal d'Educació de data 10 de
desembre de 2020.
Tercer.- DISPOSAR la despesa per import de dos mil nou-cents quaranta-un euros amb
noranta-nou cèntims (2.941,99€), a favor de l'Associació Drissa amb NIF G17588047,
amb càrrec a l'operació 220200011538 de la partida 2020 510 32600 48000.
Quart.- DISPOSAR la despesa per import de tres mil cinquanta-vuit euros amb un cèntim
(3.058,01 €), a favor de l'entitat Salesians Sant Jordi- PES Girona amb NIF R0800885F,
amb càrrec a l'operació 220200011538 de la partida 2020 510 32600 48000.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament per tal que Associació
Drissa i Salesians Sant Jordi - PES Girona acceptin la beca atorgada en el termini de 10
dies hàbils des de l'endemà de la publicació"
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

