BASES DEL CONCURS FEM UN PESSEBRE PER NADAL
1. Objecte del concurs:
Aquestes bases tenen per finalitat fixar els criteris i el procediment per la participació
en el concurs Fem un pessebre per Nadal. Amb aquesta acció es vol fer conèixer i
fomentar la tradició de fer pessebres.
2. Procediment de concessió:
El procediment de concessió dels premis és el de concurrència competitiva i
convocatòria pública.
3. Destinataris
Hi podran participar els centres d'Educació Primària i Secundària de la ciutat de
Girona.
4. Condicions de participació
1- La participació haurà de ser col·lectiva.
2- Cada centre educatiu podrà presentar màxim un pessebre per categoria.
3- Els centres s’han d’inscriure a través del Programa de Recursos Educatius en el
termini establert a la corresponent convocatòria.
5. Característiques de l’obra
La tècnica per fer els pessebres ha de respondre fidelment al concepte de pessebre
que ens va donar Joan Amades.
Es recomana buscar alternatives a la molsa, com ara gespes artificials o naturals,
sorra, pedres o bé molsa reutilitzada d'altres anys.
6. Termini i lloc de presentació
Es determinaran a la convocatòria
7. Valoració
Corrrespondrà la valoració dels treballs presentats al jurat que es determinarà a la
convocatòria .
El jurat passarà pels diferents centres que hagin fet la inscripció al concurs a partir de
la data determinada a la convocatòria i estendrà acta de la seva proposta
8. Instrucció de l’expedient
La convocatòria determinarà l’òrgan competent per a la instrucció del procediment.
9. Premi
Es determinarà a la convocatòria
10. Resolució i notificació
La proposta de resolució de l’acta que elabori el jurat se sotmetrà a consideració de la
Junta de Govern Local, que és l’òrgan que resoldrà la convocatòria , d’acord amb la
delegació de l’alcaldia efectuada per decret núm. 2016003978 de 18 de març de 2016.
El veredicte del jurat , així com el dia i lloc del lliurament de premis s'anunciarà
oportunament a tots els centres participants i es farà públic al web municipal.
El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els pessebres presentats no tinguin
la suficient qualitat tècnica.
El jurat podrà resoldre els aspectes no considerats en aquestes bases.

11. Per més informació
La Caseta - Serveis Educatius tel. 972 221 866 – mail: caseta@ajgirona.cat
12. Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.
13. Règim jurídic
Aquestes bases es regulen per les bases d’execució del pressupost municipal, el
Reglament orgànic de l’Ajuntament de Girona, l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen i la
normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de
l’Ajuntament de Girona i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades
per les administracions públiques.
14. Disposició addicional
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu
extracte previst a l’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

