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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE NOU CONTRACTE DE LLOGUER
DEL LOCAL D’ALIMENTS
Emès per : Anna M. Portell. Coordinadora de Serveis Socials.
Motiu: Sol·licitar la contractació del local d’aliments en la mateixa zona per
garantir el Programa d’entrega d’aliments a persones amb situació de
vulnerabilitat.
ANTECEDENTS:
En l’actualitat l’Ajuntament de Sta. Maria de Palautordera té arrendat el local
situat al C/ Tordera núm. 23
de Sta. Maria de Palautordera, per
l’emmagatzematge d’aliments i el seu repartiment. Aquest contracte finalitza el
proper 31 de maig.
Aquest local s’utilitza com a magatzem i punt de repartiment d’aliments per a
usuaris de Serveis Socials, prèviament valorats per aquests, i està gestionat a
través de Creu Roja Baix Montseny.
Al setembre del 2019 es va implementat un programa informàtic de gestió del
repartiment d’aliments per augmentar la qualitat de l’entrega de lots.
Des d’inicis de 2021 estem rebent assessorament de la Diputació de Barcelona
en referència a la millora qualitativa de l’entrega de totes les ajudes en
alimentació. Estem estudiant la possibilitat de redefinir l’entrega d’aliments a
través d’un supermercat solidari; Diputació de Barcelona i Creu Roja
manifesten que l’espai de l’actual local d’aliments seria l’òptim per a realitzar
aquest nou projecte.
La zona on està actualment ubicat el local d’aliments permet:
-

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

-

Càrrega i descàrrega d’aliments amb comoditat; al estar ubicat al costat
de Ctra. Nova de St. Esteve facilita entrada i sortida de tràilers, vehicles
de volum...
Dóna certa intimitat als usuaris del Servei. Al no ser el centre del poble
el recurs no és tan visible. I permet aparcament dels usuaris, o el
desplaçament a peu pels que viuen a prop i l’entrega amb rapidesa.

Les condicions del local permeten tenir els aliments emmagatzemats en
estanteries, disposar de dos congeladors... Garantint les condicions d’higiene i
seguretat necessàries.
En el context d’emergència a causa de la COVID 19 es fa més necessari
garantir la continuïtat de l’espai on es desenvolupa l’entrega d’aliments a
persones vulnerables.
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PROPOSTA:
Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sta. Maria de Palautordera, vist
tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa que es realitzi un nou
contracte del lloguer del local d’aliments; per emmagatzematge dels aliments i
procedir al seu repartiment.
Valorem que la millor ubicació possible d’aquest local és la que actualment
tenim al C/ Tordera 23.
Es manté la continuïtat del programa de repartiment d’aliments i s’està
treballant per acollir en aquest mateix espai la generació d’un “Supermercat
Solidari” per a substituir el repartiment de lots.
La ubicació del local permet un accés adequat als usuaris del servei i l’espai
necessari per ubicar l’estoc alimentari per part de Creu Roja Baix Montseny.
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