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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 24 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Sessions de formació pels mestres i ballada del dia 26 de maig. Activitat “Fem Dansa Baix 
Montseny”. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació del servei de 
formació pels mestres i ballada del dia 26 de maig. Activitat “Fem Dansa Baix Montseny”. 
 
Dins el marc de les activitats educatives i activitats d’arts escèniques, es preveu el projecte “Fem 
Dansa Baix Montseny”. 
 
El projecte inclou les següents fases: 

- Formació: Una formació inicial amb especialistes d’educació física, d’educació musical i tutors de P-
5 i 2n d’EPO. Aquesta formació, inclosa en el PFZ, i dirigida per Quim Serra (Factoria Mascaró), 
consta de: 

o 2 sessions de 3 hores on es treballen les danses que s’han triat 
o 1 sessió més de 2 hores i mitja per consolidar l’aprenentatge de les danses, aclarir dubtes, 

etc 
- Treball a l’aula: cada un dels mestres que ha rebut la formació, inclou dins la programació de la 

seva aula unes sessions en les que ensenya als alumnes les danses a realitzar el dia de la ballada 
final. També elabora, si és el cas, el material complementari que correspongui 

- Ballada final dia 26 de maig de 2017: Una trobada de tots els nenes i nenes participants un dia del 
3r trimestre en un equipament municipal de la zona. En aquesta trobada els nens i nenes de P-5 i 2n 
d’EPO ballen les danses que han après amb els seus mestres a les escoles 

 
L’àrea de Cultura i Educació, vol contractar els serveis de formació de mestres i ballada de 
l’activitat Fem Dansa Baix Montseny, del proper 26 de maig de 2017, amb Vèrtex Empresarial de 
Serveis Culturals, SL. 
 
Vist el pressupost presentat per Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL, que puja la quantitat 
total de 1.112,63.-euros (IVA inclòs). 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 1.112,63.-euros (Base imposable 919,53.- + 193,10.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 07.326H0.22609 Activitats culturals i esportives 
- Concepte: Servei de formació pels mestres i ballada del dia 26 de maig. Activitat “Fem 

Dansa Baix Montseny” 
 
2n.- Contractar amb Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL, aquesta acció formativa 
conforme el seu pressupost de data 30 de novembre de 2016. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas  Antoni Peralta i Garcerá 


