RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament subscriure un contracte d’arrendament d’un
local per a destinar-lo a emmagatzematge d’aliments i del seu repartiment a les persones
necessitades del municipi, mitjançant adjudicació directa, concretament de la finca que
es detalla a continuació:
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 dels aliments 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.
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.
El preu com a tipus de licitació màxim i millorable a la baixa, es fixa en 600 euros
mensuals més 126 euros d’IVA (total 726,00 euros IVA inclòs).
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la
contractació.
Existeix crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries següents:
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.
D'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, consta
informe jurídic preceptiu emès pel Secretari de la corporació.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
Per tot això, he resolt:
Primer. Iniciar el procediment per a l'arrendament mitjançant adquisició directa del bé
immoble d’un local destinat a emmagatzematge d’aliments i del seu repartiment a les
persones necessitades del municipi, Exp. X2021000823, donada l’existència i
disponibilitat d’un immoble adequat a aquesta finalitat, situat en el carrer Tordera núm.
23, bx d’aquest municipi, amb referència cadastral 3965605DG5136N0001LE, de 208,65
m2 de superfície útil, propietat de la senyora M. Dolors Roca Castañé.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació directa de l'arrendament
del bé descrit anteriorment, convocant la seva licitació.
Tercer. Autoritzar la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries següents:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

1.2311.20200

5.082,00

2023

1.2311.20200

8.712,00

2024

1.2311.20200

3.630,00

TOTAL

Import

17.424,00

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir

l'arrendament, en els termes que figura en l'expedient.
Cinquè. Convidar al propietari del bé a participar en el procediment per al seu
arrendament per l'Ajuntament presentant la corresponent oferta.
Sisè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.
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,

