ANNEX 5
Bases específiques que regeixen el procediment de concessió de subvenció per
a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius i d’interès
pel conjunt de la ciutat
1- Objecte
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin
extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat.
Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la
ciutat.
2- Destinataris
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària,
de secundària, i educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona
que complexin els requisits establerts en aquestes bases.
3- Característiques de les propostes
Els projectes i les actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al
desenvolupament educatiu territorial i de les persones que viuen a Girona. Amb caràcter
singular i extraordinari, les corresponents als següents esdeveniments:




Esdeveniments i actes de celebració relacionats amb aniversaris dels centres
educatius de la ciutat.
Esdeveniments i actes extraordinaris adreçades al conjunt de centres educatius
de la ciutat.
Esdeveniments i actes educatius extraordinaris i puntuals que generin un
impacte sobre el conjunt de la ciutat.

4- Quantia individualitzada de la subvenció
La dotació de cada sol·licitud correspondrà a un import que s’establirà en funció de les
sol·licituds rebudes i del crèdit existent i la valoració dels criteris de ponderació.
S’estableix per cada centre beneficiari d’aquesta subvenció l’atorgament d’un import
màxim de 1.500 €.
5- Criteris de ponderació
La concessió de la subvenció s’efectuarà mitjançant l’assignació d’una puntuació del
projecte d’acord amb els criteris següents:




Contingut i qualitat del projecte, fins a 50 punts
Centres educatius considerats Centre de Màxima Complexitat, 20 punts
Identificació del projecte amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores
www.edcities.org/ca/carta-de-ciutats-educadores, fins a 20 punts
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Desenvolupament com a activitat conjunta de forma coordinada i/o suport
econòmic d’altres entitats i/o institucions, fins a 10 punts

S’assignarà subvenció a aquells projectes que hagin obtingut una puntuació mínima
requerida (50 punts en total de 100) i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària
prevista.
El percentatge de participació s’ha de determinar segons el resultat de la valoració
efectuada anteriorment i correspon als percentatges de la taula següent:

PUNTUACIÓ
Fins a 49 punts
De 50 a 60 punts
De 61 a 70 punts
De 71 a 80 punts
De 81 a 90 punts
De 91 a 100 punts

PERCENTATGE sobre l’import
sol·licitat
0%
50%
60%
70%
80%
100%
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