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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000794 23/05/2022

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Considerant que és necessari per a aquest Municipi procedir a l'arrendament del següent
bé:
Referència cadastral
Localització
Classe:
Superfície:
Ús:

965605DG5136N0001LE
carrer Tordera núm. 23 bx, Santa M. Palautordera
Urbà
Superfície construïda 229,50 m2. Superfície útil
208,65 m2.
Magatzem per a aliments i repartiment

Vist l’informe de data 30/04/2021 de la Coordinadora de serveis socials, de la necessitat
d’un nou contracte del lloguer del local d’aliments, per emmagatzematge i procedir al seu
repartiment, en el que valoren que la millor ubicació possible d’aquest local és la que
actualment tenim en el C/ Tordera 23.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Vist l’informe de data 28/04/2022, de l’arquitecte municipal de la descripció del bé objecte
del contracte i de la inexistència d’un altre local igualment idoni per a la finalitat pretesa
per l’Ajuntament i de la valoració del mateix per a determinar el preu de l’arrendament
del bé atenent al seu valor de venda, qualificació i ubicació.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR000677 de data 02/05/2022 es va iniciar
i aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant adjudicació
directa, els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions
tècniques i l’autorització de despesa que ha de regir l’arrendament del bé immoble d’un
local destinat a emmagatzematge d’aliments i del seu repartiment a les persones
necessitades del municipi, exp. X2021000823, amb un lloguer mensual màxim de 600
euros mensuals més 126 euros d’IVA (total 726,00 euros IVA inclòs).
El termini per a la presentació d’oferta va finalitzar el dia 18 de maig de 2022.
La Mesa de contractació es va celebrar el 20 de maig de 2022 i va procedir a l’obertura
dels sobres A “documentació administrativa” i B “proposta econòmica” en la que es valora
i negocia únicament el preu.
La senyora M. Dolores Roca Castañé, propietària del local, va oferir un lloguer mensual
de 600 euros més 126 euros d’IVA, que fa un total de 726 IVA inclòs.
Existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 1.2311.20200.
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Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot això, he resolt:
Primer.- Arrendar el següent bé en les condicions que figuren en la seva oferta i les que
es detallen en el Plec de clàusules administratives particulars a:
-

Adjudicatària: M. Dolores Roca Castañé amb DNI núm. núm. 77255942T.
Descripció del bé: local d’una superfície útil de 208,65 m2 , en el carrer Tordera
núm. 23 bx, amb referència cadastral 965605DG5136N0001LE.
Preu: 600 euros mensuals més 126 euros d’IVA (total 726,00 euros IVA inclòs).

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Segon.- Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació de 17.424,00 euros IVA
inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

1.2311.20200

5.082,00

2023

1.2311.20200

8.712,00

2024

1.2311.20200

3.630,00

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada
d'aquesta contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Tercer.- Publicar aquest acord d'adjudicació en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació, d'acord amb el que estableixen els articles 151 i 154 de la LCSP.
Quart.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i comunicar que, dins el termini de
15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, s’haurà de
formalitzar el contracte
Cinquè.- Publicar aquest acord d’adjudicació, així com la formalització del contracte en
el perfil del contractant.
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Sisè.- Anotar l'arrendament en l'Inventari Municipal de Béns una vegada formalitzat el
contracte.
Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

