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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 

Sant Celoni, 1 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
Contractació d’activitats preventives “El Tritó del Baix Montseny”. 
 
Fets 
Vist l’expedient instruït per l’Àrea de Serveis a les Persones, àmbit de Comunitat, referent a la 
contractació d’activitats preventives dins el programa “El Tritó del Baix Montseny, Pla Integral 
sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc”, curs 2016-2017. 
 
El Tritó del Baix Montseny és un Pla de prevenció de drogues supramunicipal i mancomunat, que 
dóna cobertura a 13 municipis del  Baix Montseny. El Tritó s’emmarca dins d’un pla marc convenial 
per als tretze consistoris del territori. 
 
L’objectiu general del Tritó del Baix Montseny, segons les directrius del pla marc, és oferir una 
estructura de recursos preventius, de tractament i d’inserció sobre drogues i altres comportaments 
de risc, que respongui a les seves necessitats i drets. 
 
Aquestes activitats preventives van dirigides a tota la població, però el volum més gran d’activitats 
és el que s’ofereix als centres educatius del Baix Montseny. 
 
En l’actualitat hi ha demanda d’activitats preventives del Baix Montseny als centres educatius de la 
zona. Arran d’aquestes demandes s’ha acordat, amb aquests centres interessats, la realització, de 
diversos tallers de Drogues, Emocionals i de Pantalles. 
 
Per tal d’atendre aquestes demandes s’ha sol·licitat pressupost a la Sra. Alba Miralpeix Camps, 
atès que l’any anterior ja va portar a terme aquests tallers a diferents centres educatius, amb 
resultats satisfactoris. 
 
Vist el pressupost presentat per la Sra. Alba Miralpeix Camps, que puja la quantitat total de 
1.113,81.-euros (IVA inclòs). 
 
Vista la proposta de l’àrea de Servei a les Persones, àmbit de Comunitat. 
 
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: 1.113,81.-euros (Base imposable 1.012,55.- + 101,25.-(10% IVA) 
- Partida pressupostària: 04.231H0.22606 Reunions, conferències i cursos 
- Concepte: Contractació d’activitats preventives dins el programa “El Tritó del Baix 

Montseny, Pla Integral sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de 
risc”, curs 2016-2017 

 
2n.- Contractar amb la Sra. Alba Miralpeix Camps, amb NIF 47641365Q, aquest servei, conforme 
el seu pressupost de data 20 de febrer de 2017. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 


