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ESTAT

El document ha estat signat o Aprobat per :
1.- Cap de Secció Administrativa Alcaldia de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Coordinador General de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3406672 SF7JE-8W5MT-VCVSZ E01D30A4A55D8D1480087AE79FF744FAB0297973) 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 SUBMINISTRAMENT DE BIDONS I
AMPOLLES D’AIGUA MINERAL PER A 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 subministrament d’aigua mitjançant fonts dispensadores
d’aigua mineral natural, i el seu manteniment, així com el subministrament d’ampolles
d’aigua mineral de 33 cl i 50 cl, d’acord amb les característiques i condicions descrites en el
plec de prescripcions tècniques.
D’acord amb l’Annex V del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (declarat aplicable en l’àmbit
del personal al servei de les administracions públiques per l’article 3 de la Llei 3/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals), “[L]os lugares de trabajo dispondrán de agua
potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible”. Si bé les aixetes dels lavabos de les
diferents seus de l’Ajuntament proporcionen aigua potable, el seu sabor no té les
característiques requerides per considerar que compleix de manera adequada aquesta
obligació i és necessari disposar d’un subministrament d’aigua mineral natural.
Per tot l'exposat i atesa la necessitat del servei, s'informa de la necessitat d'iniciar
l'expedient per a la contractació del subministrament de bidons i ampolles d’aigua mineral
per a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

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