ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACORD_PLE

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2021000282

Codi Segur de Verificació: ae9de581-361d-414c-8545-55c055a0cf5b
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13210412
Data d'impressió: 08/07/2021 12:44:02
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES

Ìae9de581-361d-414c-8545-55c055a0cf5b(Î

DOCUMENT

1.- RAMON CHIA GALVEZ (SIG) (Alcalde), 07/07/2021 12:26
2.- CPISR-1 C ALBERT PLANELLA CASASAYAS (Secretari - Interventor), 08/07/2021 10:28

Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 6 de juliol de 2021
Expedient núm. X2021000282 - X2021000282
Per Unanimitat
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ACORD
APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES CONTRACTE
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT NÚM. 2 A DEL VILAR D’URTX.
Vist que per l’Alcalde s’ha iniciat el procediment de contractació per
l’arrendament de l’habitatge situat front la Plaça de l’Ajuntament núm. 2 A del
Vilar d’Urtx.

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://fontanalsdecerdanya.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Considerant que és convenient per aquest Municipi l'arrendament del bé referit
pels següents motius:
-

-

-

El preu dels arrendaments d’habitatges al municipi s’ha encarit de forma
considerable. Aquest fet fa que moltes persones que voldrien viure a
Fontanals de Cerdanya hagin de marxar a altres pobles amb lloguers més
barats.
Cal fomentar el lloguer a preus assequibles per habitatges de primera
residència amb preferència de famílies joves vinculades amb el municipi i
la comarca, per tal d’intentar que els joves es quedin al municipi, tot això
a fi que la població no continuï envellint-se de la forma que ho està fent
durant els darrers anys.
Cal donar una mínima rendibilitat econòmica per tal de poder mantenir els
béns en condicions adequades de manteniment.

Vist l’informe del Secretari, l’interventor i dels serveis tècnics municipals i
d’acord amb l’article 72 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret
336/1988) la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic i resta de normativa concordant, S’ACORDA:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte
d’arrendament de l’habitatge situat front la Plaça de l’Ajuntament núm. 2 A del
Vilar d’Urtx i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.
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Segon.- APROVAR el Plec de condicions Administratives del contracte
d’arrendament de l’habitatge situat front la Plaça de l’Ajuntament núm. 2 A del
Vilar d’Urtx que consta a l’expedient.
Tercer.- Simultàniament a l’aprovació dels PCAP es convoca i s’anuncia el
procediment de licitació, anunciant-se el procediment al perfil del contractant
de la web municipal i al tauló d’anuncis municipal a fi que els interessats puguin
presentar proposicions per un termini de vint dies naturals a partir del dia
següent de la publicació al perfil del contractant.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret calgui, el senyor Alcalde o
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del
present acord.
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Signat electrònicament,

