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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 12:15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3406523 THMI1-49FYG-BCC5O F57731283B03A02CA9463039FE8B328A23C602AA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

INFORME DE NECESSITAT
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 tot l'exposat i atesa la necessitat del servei, s'informa de la necessitat d'iniciar
l'expedient per a la contractació del servei d’impressió en paper i manipulat del material
gràfic comunicacional i publicitari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

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

APROVAT
17/03/2022 13:07

