
 
 
DECRET  DE L’ALCALDIA 
 
Atès que durant aquests darrers mesos s’ha implantat la recollida de residus porta a porta i 
es necessari dur a terme una campanya de comunicació i informació per donar a conèixer 
aquest nou sistema i el seu funcionament, als efectes de prendre consciència de la seva 
importància. 
 
Atès que s’ha vist convenient emprendre accions per difondre aquest nou sistema de recollida 
i els seus detalls, com xerrades informatives, díptics informatius amb els dies de recollida, 
adhesius distintius,... , per la qual cosa cal encarregar diversos treballs d’impressió i 
subministrament del material necessari per desenvolupar la campanya a fi de fer-ne la màxima 
difusió entre els veïns de la població. 
 
Vist que el material que es considera més adequat és el següent: cartells, lones, desplegables, 
adhesius, imans,  sobres, suports,.... 
 
Atès que es disposa de tres pressupostos presentats per l’empresa Tintaprint, S.L., que 
s’adequa a les necessitats requerides, segons: 
 
Pressupost Material  PB IVA Total 
PR_material Cartells, lones, adhesius... 

RC 220220006787 
5.219,03 € 1.096,00 € 6.315,03 € 

59.324 250 + 500 Imans 2 models 707,40 € 148,55 € 855,95 € 
59.301 30.000 adhesius 759,09 € 159,41 € 918,50 € 
 Total 6.685,52 € 1.403,96 € 8.089,48 € 

      
Atès que a l’aplicació pressupostària 170 226021 “Campanyes informatives Medi Ambient”, , 
hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació. 
 
Vist que és d’aplicació la figura del contracte menor de serveis i subministrament en virtut dels 
articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i la Disposició Addicional segona, tercera i 
quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 i de les Bases d’Execució del Pressupost General per a 
l’exercici 2019. 
 
Vist allò que disposa la Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i 
el frau a la Seguretat Social, que modifica l’apartat 2 de l’article 42 del Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
l’Ajuntament es veu en la necessitat de comprovar que durant el període de vigència del 
contracte, el contractista es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social 
i Hisenda. 
 
En ús de les atribucions legalment conferides a aquesta Alcaldia en virtut de l’article 53.1 lletra 
u) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i en compliment de la disposició addicional segona de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 
 



 
 
Com a conseqüència de tot l’exposat, 

R E S O L C 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor exp. 2022CT25_2114 a l’empresa TINTAPRINT, 
S.L. per raó de la quantia total de 8.089,48 € IVA inclòs, per al servei d’impressió i 
subministrament de material divers per a la campanya de la recollida de residus porta a porta, 
d’acord amb els pressupostos presentats.  
 
Pressupost Material  PB IVA Total 
PR_material Cartells, lones, adhesius... 

RC 220220006787 
5.219,03 € 1.096,00 € 6.315,03 € 

59.324 250 + 500 Imans 2 models 707,40 € 148,55 € 855,95 € 
59.301 30.000 adhesius 759,09 € 159,41 € 918,50 € 

 
Segon. – NOTIFICAR aquest acord al Departament de Comptabilitat als efectes de consignar 
la despesa per l’import que s’indica: 
 
2022CT25_2114 Serv. impressió PB IVA Total 
Tintaprint, S.L. 6.685,52 € 1.403,96 € 8.089,48 € 

 
Tercer. – Comunicar a l’empresa adjudicatària, que en un termini màxim de 3 dies, haurà 
d’enviar al correu vallscm@hostalets.cat, el certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social 
i Hisenda. 
 
Quart. –  Comunicar la informació relativa a aquesta adjudicació al Registre de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Cinquè.- Informar a l’empresa interessada que, d´acord amb la normativa de protecció de 
dades,  les seves dades seran tractades per l´Ajuntament amb la finalitat de mantenir la relació 
contractual i s’incorporaran al Registre de Contractes del Sector Públic.  Així mateix, podrà 
exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició i consultar informació addicional a la 
web http://elshostaletsdepierola.cat/politica-de-privacitat/ o mitjançant l’adreça electrònica 
dpd@elshostaletsdepierola.cat 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució en deguda forma a l’empresa interessada. 
 
Els Hostalets de Pierola, data de signatura electrònica. 
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