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Edicte
Convocatòria de la subvenció “Activa el teu pati”. curs 2021-2022
La Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2021 va aprovar la resolució de la
convocatòria de subvencions "Activa el teu pati" pel curs 2021-2022 adreçada als centres
públics d'educació infantil i primària i educació especial de la ciutat de Girona amb els termes
següents:
“APROVAR la resolució de la convocatòria de subvencions als centres públics d'educació
infantil i primària i d'educació especial de la ciutat de Girona "Activa el teu Pati" per al curs
2021-2022 per un import total de nou mil euros (9.000,00€) a càrrec de l'operació
220210053409 de la partida 2021 510 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 Carme Auguet - NIF: Q6755060H - import concedit: 2.250,00€
Escola Vila-roja - NIF: Q6755029C - import concedit: 1.573,60 €
Escola Font de la Pólvora - NIF: Q6755057D - import concedit: 2.070,00€
Escola Taialà - NIF: Q6755028E - import concedit: 2.000,00€
Centre d'Educació Especial Palau - NIF: Q6755264F - import concedit: 1.106,40€
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 2021-2022,
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 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.”
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

