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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 6 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Subministrament de material de suport per a les acreditacions dels voluntaris, membres del jurat i 
participants al concurs Robotseny 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació del 
subministrament de material de suport per a les acreditacions dels voluntaris, membres del jurat i 
participants al concurs Robotseny 2017. 
 
El projecte Robotseny s’ha implementat positivament des de l’any 2015 a les aules de 5è i 6è de 
primària i 1r i 2n d’ESO, com a mitjà per treballar i motivar els alumnes envers el coneixement 
científic i la robòtica actual, per tant, és un projecte vinculat a l’assignatura de Medi Natural que 
s’emmarca en el treball en xarxa que fan els centres educatius per millorar les competències 
científiques i tecnològiques al municipi. El dia 10 de juny tindrà lloc el concurs Robotseny 2017, on 
participaran totes les escoles de Sant Celoni i bona part dels centres escolars del Baix Montseny. 
 
Tots els participants, voluntaris i membres del jurat s’hauran d’identificar visiblement amb una 
acreditació. 
 
Vist el pressupost presentat per Copisteria Sant Celoni, SL, que puja la quantitat total de 718,03.-
euros (IVA inclòs), i es concreta en el subministrament de: 
 

- 800 ut identificador amb cordó pla 
- 1 caixa de bosses Kraft verj 90G 35*40*14 

 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Cultura i Educació, àmbit de Cultura. 
 
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: 718,03.-euros (Base imposable: 593,41.-+ 124,62.-(21% IVA). 
- Partida pressupostària: 07.326B0.22199 altres subministraments 
- Concepte: Subministrament de material de suport per a les acreditacions dels voluntaris, 

membres del jurat i participants al concurs Robotseny 2017 
 
2.- Contractar amb Copisteria Sant Celoni, SL, amb NIF B59806513, aquest subministrament, 
conforme el seu pressupost número 13947, de data 23 de febrer de 2017. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari, en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 


