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INFORME- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DE MATERIAL 
 
 
 
1. El Servei de Formació del Departament d’Educació necessita adquirir, per a l’aula 

d’informàtica, cinc ordinadors que disposin un processador Pentium IV, a fi de 
poder-hi incorporar el programari més actualitzat.  

 
2. El Servei ha demanat pressupostos d’aquest material a diverses empreses amb la 

condició que el puguin subministrar abans de l’octubre del 20XX. 
 
3. Han presentat pressupostos les empreses següents:  

   
  Bip, SA........................................... 6.867 € 
  Sosmatic........................................ 5.945 € 
  Imprisa........................................... 6.589 € 
 
4. L’empresa Sosmatic és la que ha presentat el pressupost més  ajustat, el qual 

s’adequa perfectament a les necessitats exigides.  
 

5. L’interventor ha expedit un certificat en què acredita que en la partida 02 070 675 
del Pressupost del Departament hi ha crèdit suficient per atendre la despesa 
d’adquisició del material esmentat. 

 
 
Per tant, Proposo: 
 
Adquirir a l’empresa Sosmatic cinc ordinadors que disposin un processador Pentium IV, 
per un import total de 5.945 €, IVA inclòs, per a l’aula d’informàtica del Servei de 
Formació del Departament d’Educació. 
 
Barcelona, 5 de març de 20XX 
 
El cap del Servei de Formació 
 
  
 
Marià Ros Gilbernet 
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Identificació de l’expedient 
 
Informe d’inspecció relatiu l’expedient 854/20XX, referent al procés d’escolarització de 
l’alumne Aitor González Fernández, del centre concertat Sant Miquel, de Sant Feliu de 
Codines (Barcelona). 
 
 
Fets 
 
1. L’alumne Aitor González Fernández està cursant actualment el tercer curs del 

cicle de parvulari de l’etapa d’Educació infantil al centre concertat Sant Miquel. 
 
2. El curs 20XX-20XX aquest alumne es va escolaritzar a pàrvuls de 3 anys tot i que 

ja havia complert els 4 anys. 
 
3. L’equip d’assessorament psicopedagògic i la directora del centre han informat 

favorablement sobre la regularització de l’alumne esmentat. 
 
4.  Els pares han donat el vistiplau sobre la regularització esmentada. 

 
 
Conclusions 
 
Informo favorablement sobre la regularització acadèmica de l’alumne Aitor González 
Fernández, a fi que s’incorpori a l’etapa d’Educació primària amb un any més del que 
s’estableix amb caràcter general. 
 
 
 
Barcelona,  20 de febrer de 20XX 
 
L’inspector 
 
 
 
 
Antoni Quintana Maimó 
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Identificació de l'expedient 
 
Informe relatiu a l’expedient número 5783/XX, relatiu a la sol·licitud per ampliar la 
capacitat de places escolars a educació primària, al centre International World.  
 
 
Fets 
 
1. El 20 de juny de 20XX, el titular d’International World, el senyor John Glight, va 

presentar una sol·licitud en què demanava poder ampliar de 160 a 200 les places 
escolars de les etapes de nursery i primary. Hi adjuntava el Projecte corresponent, 
un inventari de l’equipament i del material didàctic, i una relació dels títols dels 
professors 

 
2. El Servei d’Inspecció ha revisat la documentació del centre International World i ha 

constatat el següent:  
 

a) Que el centre és de titularitat privada; 
 
b) Que està acollit al sistema d’equivalència d’estudis entre el sistema 

escolar anglès i espanyol, d’acord amb l’Ordre de 30 d’abril de 1996;  
 

c) Que per al curs 20XX-20XX hi ha funcionant dues unitats de nursery (3-
5 anys) i sis de primary (5-12 anys), amb una ràtio de 20 alumnes per 
aula, si bé les aules tenen cabuda per a 25.    

 
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb el Decret 55/1994, de 8 de març de 1994, sobre autorització 

de centres privats, el Projecte presentat, en què s’especifica l’equipament i el 
material didàctic, s’ajusta a la legalitat vigent.  

 
2. D’acord amb l’Ordre de 17 de desembre de 1997, sobre equivalència dels estudis 

entre els sistemes educatius d’Anglaterra-Gal·les i Espanya (BOE núm. ___ , de 
26 de desembre de 1997), l’últim curs de primary (year 7) correspon al sisè curs 
de l’educació primària a Espanya.  

 
3. En virtut del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre el règim dels centres 

docents estrangers a Espanya, quan un centre estranger s’acull a l’Ordre de 30 
d’abril de 1996 (BOE núm. _____, de 8 de maig de 1996), per tal d’establir un 
sistema d’estudis equivalent entre el sistema escolar anglès i espanyol, cal que el 
currículum del centre inclogui les àrees de Llengua i Literatura castellana, de 
Llengua i Literatura catalana, i els elements propis relatius a la història, medi 
social i natural d’Espanya.  

 
4. Segons l’Ordre d’11 d’octubre de 1994, sobre la titulació del professorat a 

l’educació primària (BOE núm. ____, de 19 de novembre de 1994), els professors 
que consten en la relació adjuntada a la sol·licitud compleixen els requisits 
necessaris per impartir les àrees esmentades.   
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Conclusions  
  
Informo favorablement sobre la sol·licitud del centre Intenational World  per ampliar de 
160 a 200 les places escolars de les etapes de nursery i primary (de 3 a 12 anys).  
 
 
Barcelona, 25 de setembre de 20XX 
        
La inspectora d’Educació      
 
 
  
 
Carlota Valls Simó      
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Patronat Municipal de Cultura 
 
 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient 853/20XX, referent al contracte de visites guiades i tallers didàctics del 
Projecte de difusió del patrimoni cultural de la Garriga.  
 
 
Fets  
 
1. El Patronat Municipal de Cultura vol dur a terme el Projecte de difusió del patrimoni 

cultural de la Garriga, mitjançant tres programes:  
 

− visites guiades adreçades al públic en general;  

− visites guiades adreçades a les escoles de primària i secundària, com a 
complement educatiu;  

− tallers i material didàctic especialitzat, com a eines pedagògiques per a 
tota la població. 

 
2. En no disposar de prou personal per dur a terme aquest Projecte, el Patronat 

Municipal de Cultura necessita contractar els serveis externs d’una empresa 
perquè dugui a terme les activitats previstes en els programes.  

 
3. El Patronat ha demanat pressupostos per encarregar-se d’aquestes activitats a les 

empreses Filam, SCP; Rimsa, i Grump, SL.  
 
4. L’empresa Grump SL és l’única que ha presentat pressupost, dins el termini 

establert, per un import de 9.599 € i, a més, ha fet una proposta que millora el 
programa, amb un major nombre de visites guiades i la incorporació de material 
didàctic a càrrec seu.  

 
5. L’informe d’Intervenció acredita que hi ha recursos suficients per atendre a 

despesa derivada d’execució del Projecte, la qual anirà a càrrec de les partides 
següents:  

 
100 451 22606 Conferències, seminaris i cursos  5.730 € 
200 451 22710 Altres serveis per a activitats de lleure 3.869 €  

 
 
 
 
 



 

 

Ajuntament de la Garriga 
Patronat Municipal de Cultura 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 118 del de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic,  per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, el fet que l’import d’aquest contracte sigui d’una quantitat inferior als 15.000 € 
permet que es pugui tramitar com a contracte menor. 
 
 
Proposta de resolució 
 
Per tant, Proposo: 
 
Adjudicar a Grump SL, mitjançant contracte menor, la realització del tres programes 
previstos en el Projecte de difusió del patrimoni cultural de la Garriga, que figuren a 
continuació, per un import de 9.599 €. 
 

− visites guiades adreçades al públic en general;  

− visites guiades adreçades a les escoles de primària i secundària, com a 
complement educatiu;  

− tallers i material didàctic especialitzat, com a eines pedagògiques per a tota la 
població. 

 
 
La Garriga, 18 d’abril de 20XX 
 
La gerent  
 
 
 
 
Georgina Pinyol Hernández 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824435&language=ca_ES&textWords=Llei%2520de%2520contractes%2520del%2520sector%2520p%25C3%25BAblic&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824435&language=ca_ES&textWords=Llei%2520de%2520contractes%2520del%2520sector%2520p%25C3%25BAblic&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824435&language=ca_ES&textWords=Llei%2520de%2520contractes%2520del%2520sector%2520p%25C3%25BAblic&mode=single

