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Edicte
Convocatòria de la subvencions per activitats extraordinàries i de caràcter singular dels
centres educatius i d’interès per al conjunt de la ciutat . Curs 2021-2022
La Junta de Govern Local en sessió de 16 de setembre de 2022 va aprovar la resolució de la
convocatòria de subvencions per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres
educatius i d’interès per al conjunt de la ciutat pel curs 2021-2022 en els termes següents:
“PRIMER.-Aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a activitats extraordinàries
i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2021-2022 adreçada als centres d'educació
infantil i primària, d'educació secundària i d'educació especial, sostinguts amb fons públics de la
ciutat de Girona, per un import total dos mil nou-cents set euros amb vint-i-nou cèntims (2.907,29
€) en els termes que consten tot seguit:
- Escola Vilaroja - CIF: Q6755029C - import concedit: 1.486,69 € - projecte: Celebració 50 anys
- Escola Àgora - CIF: Q6755159H - import concedit: 860,60 € - projecte: Celebració 50 anys
- FEDAC Sant Narcís - CIF: G65058349 - import concedit: 560,00 €- projecte: Fira ROBOCAT
La Convocatòria a que fa referència aquesta resolució es va aprovar per Junta de Govern Local
en data 15 d'octubre de 2021, d'acord amb les bases aprovades pel Ple Municipal de data 13 de
setembre de 2021
SEGON.- Denegar la subvenció per activitats extraordinàries pel projecte Fira Nadal del FEDAC
Sant Narcís amb CIF: G65058349, per ser un projecte que no es correspon a l'objecte de la
convocatòria.
TERCER.- Donar de baixa de l'operació 220220003682 de la partida 2022 510 32600 48004
l'import tres mil noranta-dos euros amb setanta-un cèntims (3.092,71 €)
QUART.- 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 d'acord amb
el punt 12 de la convocatòria.
D'acord amb el punt 13 de la Convocatòria, si en el termini d'un mes de la comunicació de la
subvenció no es manifesta el contrari aquesta subvenció s'entendrà acceptada.
Aquest acord es proposa a la vista de la valoració realitzada per la comissió de valoració per la
concessió de la subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular per al curs 20212022, i d'acord amb les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres
educatius de la ciutat de Girona aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària
de 13 de setembre de 2021
CINQUÈ.- Comunicar les dades de la resolució a la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS) de conformitat amb els articles 18 i 20 de la Llei General de Subvencions."
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

