ACORD PER ATORGAR LA BECA JOAQUIM FRANCH. RESOLUCIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA 2015, APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 7 DE JUNY DE
2016

La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la Comissió
de Relacions Educació i Ciutat del Consell i la Sra. Roser Batllori, com a convidada, es va
reunir el proppassat dia 17 de maig de 2016 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 4
projectes presentats i resoldre la convocatòria atorgant el premi a un dels projectes
presentats.
La composició del Jurat estava formada per Sra. Teia González, Sr. David Brusi, Sr. Josep
Maria Baixauli, Sra. Carme Sánchez, Sr. Franc Quirós, Sr. Guillem Martínez, Sra. Maria
Mercè Roca, Sra. Maria Solés i Sra. Roser Batllori, actuant de secretària amb veu i sense
vot Sra. Dolors Garcia.
Es va valorar cadascun dels projectes presentats, identificant-ne aquells aspectes que
caracteritzen el sentit i l’orientació de la Beca, la capacitat de promoure accions que
afavoreixin l’educació cívica, la convivència ciutadana, la capacitat d’innovació metodològica
i de contingut de la proposta, la transversalitat i el treball en xarxa.
En base al treball realitzat que recull l’acta de la Comissió Avaluadora, annexa a la proposta,
s’acorda:

1. “Declarar deserta la setzena convocatòria de la Beca Joaquim Franch
2. Destinar l’import de la beca d’enguany a convocar de nou la Beca Joaquim Franch a
l’inici del curs 2016-2017, de manera excepcional, ja que la beca és biennal. “

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LA BECA JOAQUIM
FRANCH, CONVOCATÒRIA 2015

La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la Comissió
de Relacions Educació i Ciutat del Consell i la Sra. Roser Batllori es va reunir el proppassat
dia 17 de maig de 2016 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 4 projectes presentats i
resoldre la convocatòria atorgant el premi a un dels projectes presentats.
La composició del Jurat estava formada per Sra. Teia González, Sr. David Brusi, Sr. Josep
Maria Baixauli, Sra. Carme Sánchez, Sr. Franc Quirós, Sr. Guillem Martínez, Sra. Maria
Mercè Roca, Sra. Maria Solés i Sra. Roser Batllori, actuant de secretària amb veu i sense
vot Sra. Dolors Garcia.
S’han presentat 4 projectes i el Jurat valora que, a més de la quantitat, també ha baixat la
qualitat, i que cap d’ells no té un projecte sòlid al darrere. Algun d’ells pot ser l’expressió
d’una bona idea, però al darrere no hi ha cap projecte. També constata que no hi ha centres
educatius presentats.
Per tot això, el Jurat decideix declarar deserta la Beca Joaquim Franch 2015 i preparar una
proposta d’acord al proper plenari del Consell en el sentit que, excepcionalment, el curs que
ve es torni a convocar la beca. I que s’insisteixi a les bases en el concepte de sostenibilitat
del projecte i que la beca no sigui només una demanda econòmica.
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