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Addenda al document de data 1 de febrer de 2017 i codi
Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament d'Anglès per a
l'organització de cursos de català per a adults

Anglès, 15 de setembre de 2018
REUNITS
D'una part, la senyora Àstrid V. Desset i Desset, alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès, nomenada
en data 13 de juny de 2015, en virtut del que disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d'una altra, el senyor Josep Madorell i Bonora, gerent del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), nomenat per la resolució 40/2011 de la presidència del CPNL de 20 de juny i
ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener de 2012, d'acord amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL
aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i a l'empara
de les facultats que li confereix la resolució 71/2014 de la presidència del CPNL de 22 d'octubre i
l'article 15 dels Estatuts.

MANIFESTEN
1. Que amb data 1 de febrer de 2017, el CPNL i l'Ajuntament d'Anglès van subscriure el Conveni
d'encàrrec de gestió per a l'organització de cursos de català per adults amb codi C002-02013-00617.
2. Que la clàusula primera del conveni estableix que es podran concretar les actuacions que es
desenvoluparan i establir condicions específiques de les relacionades amb els compromisos o
línies d'actuació previstes al document esmentat en addendes.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest document i

ACORDEN

Primer.
Que el CPNL dugui a terme les següents accions:
- Organització d'un curs de nivell Sessions d'introducció a la llengua oral, amb codi
12048SIPRR00054, amb data d'inici 1 de setembre de 2018 i data de finalització 5 de
desembre de 2018, de 20 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes i un import de
Segon.
Que l'Ajuntament d'Anglès assumirà el 100,00% del cost total dels serveis executats pel CPNL,

Tercer.
Que l'Ajuntament d'Anglès, efectuarà el pagament de l'import especificat al punt anterior, abans de
l'inici de les actuacions, mitjançant ràfega bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100 2882 66
0200046565 de CaixaBank.

I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda per duplicat
exemplar, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.
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