
g t
11 PoqnpIU Fibra
a  

Ajuntament 
d'Anglés 
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Exp.: [1374.1.2018] 
Codi: [convenis de col-laboració 

Reí.: [SVLL] 

CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D 1ANGLES 1 EL 
COLLEGI POMPEU FABRA 

Anglés. 20 de març de 2018 

REIJNITS 

AJUNTAMENT DE DANGLÉS, NIF P17008001). representat per l'Alcaldessa-Presidenta, Sra. Astrid Desset 

Desset, assistida perla secretária de la corporació, Sra. Sandra Pinos Martinez. 

CEIP POMPEU FABRA d'Anglés. NIF: Q6755053C, representat perla directora, la Sra. Eva Viñolas Mann 

Primer.- Vist l'escrit de data 18 d'octubre de 2017 ¡ número de registre d'entrada 1-2017-003701-1, per 

part de la Sra. Eva Viñolas, directora del CEIP Pompeu Fabra. on manifesta que els pressupostos per dur 

a terme el projecte de robótica de l'escola. són de 795,60€(iva inclós). pel material ¡ 204,40€, per la 

formació del professorat. 

Segon.- Que l'Ajuntament d'Anglés va aprovar el pressupost 2018, i dins la base 29 d'execució. punt 4. hi 

consta una subvenció nominativa al CEIP Pompeu Fabra, 

Tercer.- Vist que existeix consignació suficient a la partida 323.45390. subvenció nominativa robótica 

Pompeu Fabra, per import de 1.000,00€ 

Les parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per celebrar aquest acte i subscniuen els següents, 

PACTES 

Primer.- L'Ajuntament d'Anglés, col-labora amb el CEIP Pompeu Fabra, en el projecte de robótica que 

s'está realitzant aquest curs 2017-2018, que té per objectiu introduir els conceptes de robótica i 

emprenedoria en el treball diari a l'aula, amb una aportació económica per impofl de 1.000.00€. 

Segon.- El CEIR Pompeu Fabra, cal que justifiqui les despeses relacionades amb el projecte. amb 

l'aportació de les factures corresponents i una memónia de les activitats realitzades, dintre el termini que 

finalitza el 30 de juny de 2018. 
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La secretária de la corporació 

Sra. Sandra Pinos Martinez 
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digitalmente por 
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SANDRA PINOS 

PINOS MARTINEZ 
Fecha: 2018.03.20 
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Tercer.- La vigéncia del present conveni és fins el 31 de julio¡ de 2018. 

1 en prova de conformitat amb el contingut ¡ efectes d'aquest conveni, ambdues paris els signen per 

duplicat en el Doc i data indicats a I'encapçalament. 

L'alcaldessa dAnglés 

Sra. Astrid Desset Desset 

CPISRI C Firmado 
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CPISR-1 C ASTRID 
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DESSET 	Fecha: 2018.03.20 

DESSET 	15: 0 ____ 

( 	Ji 
La directora del CEI4o bra 

Eva Viñolas Mann  
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