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ESTAT

El document ha estat signat o Aprobat per :
1.- Coordinador General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 17/03/2022 12:13
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INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
ASSUMPTE: CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ EN PAPER I
MANIPULAT DEL MATERIAL GRÀFIC COMUNICACIONAL I
PUBLICITARI DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
En relació amb l'assumpte a dalt esmentat, s’emet el següent informe:
L’objecte del contracte és el servei d’impressió en paper (cartells, fulletons, díptics, entre
altres) i manipulat del material gràfic comunicacional i publicitari de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, d’acord amb les característiques i condicions descrites en el plec de
prescripcions tècniques.
La impressió de diversos productes de comunicació i informació (cartells, fulletons,
díptics, entre altres) és una activitat necessària per a la difusió dels serveis municipals,
convocatòria a òrgans de participació ciutadana, afectacions a la mobilitat, obres a la via
pública, activitats socials i culturals i campanyes de comunicació endegades per
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La necessitat pública que es pretén satisfer és
informar de tot allò relacionat amb la nostra ciutat que sigui d’interès per a la ciutadania.
Per tal de realitzar les tasques indicades cal disposar d’uns mitjans personals, i
especialment materials, amb maquinària específica i en constant renovació tecnològica,
dels quals l’Ajuntament no en disposa, motiu pel qual no es poden oferir de manera
interna i cal contractar-les externament.
Tot això s'informa als efectes de donar compliment a allò que preveu l'article 116.4,
paràgraf f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que disposa
que en els contractes de serveis es justificarà adequadament a l’expedient “el informe de
insuficiencia de medios".

Cerdanyola del Vallès, en la data de la seva signatura electrònica,
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