
 
 
 
 

 
 

OD-08 
ÀREA D'HABITATGE 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000387, de 9 de juny, d’aprovació del 
contingut i la signatura de la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria 
d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2021PRES000387, de 9 de juny, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de maig de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Antoni Cornellas 
Aligué, ha emès l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS  

 
1. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina comarcal 

d’habitatge del Vallès Oriental (en endavant OCH) amb una cartera de serveis que inclou:  
 

a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials.  

b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la ciutadania i als ens 
locals.  

c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge.  
 
2. L’11 de febrer de 2016 es va formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria d’habitatge, medi ambient i 
enginyeria. En matèria d’habitatge la dedicació quedava establerta en 18,75 hores setmanals.  

 
3. El 5 d’octubre de 2016 es va ampliar la dedicació en matèria d’habitatge de 18,75 a 24 hores setmanals a partir 

de l’1 d’octubre de 2016.  
 
4. El 25 de setembre de 2018 es va formalitzar una pròrroga del conveni pel període comprès entre l’1 de gener de 

2018 i el 31 de desembre de 2019.  
 
5. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el conveni d’assistència tècnica en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès amb una vigència que s’estenia des de l’1 de gener de 
2020 fins al 30 de juny de 2020 sense previsió de pròrroga.  

 
6. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar un nou conveni d’assistència tècnica en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès amb una dedicació de 24 hores setmanals, una vigència 
establerta des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021, per un import per tot el període de 37.367,54 €, 
i amb la possibilitat de pròrroga per a un any més, segons el pacte setè del mateix articulat.  

 
7. El 12 de maig de 2021, registre d’entrada núm. E2021007016, l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha 

manifestat la seva voluntat de subscriure la pròrroga del conveni de prestació de serveis en matèria d’habitatge 
amb una dedicació de 24 hores setmanals.  

 
Per tant, PROPOSO,  

 
1. Aprovar la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès, mantenint les mateixes condicions establertes a l’articulat, en quant a objecte, serveis d’assistència i 
dedicació, i modificant les condicions específiques següents:  



 
 
 
 

 
 

 
Import: l’Ajuntament de Montornès del Vallès aporta al Consell Comarcal la quantitat de trenta-set mil tres-cents 

seixanta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (37.367,54 €). Un primer pagament de 18.683,77 euros no 
més enllà del 30 de setembre de 2021, i un segon pagament no més enllà del 28 de febrer de 2022.  
 
Vigència: des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2022.  

 
2. Reconèixer el dret de 18.683,77 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període 

d’1 de juliol al 31 de desembre de 2021 del conveni.  
 
3. Anotar el compromís d’ingrés futur de 18.683,77 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 

corresponent al període d’1 de gener a 30 de juny de 2022 del conveni.”  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès formalitzat el 29 d’octubre de 2020.  
 
2. L’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 4 de novembre. 
 

3. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens 
locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que 
aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els 
criteris de coordinació establerts.  

 
4. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d’interès comú. 

 
5. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada 
entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
 
Per això,  
 
DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor José Antonio Montero Domínguez, alcalde de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio.  
 

INTERVENEN 



 
 
 
 

 
 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
  
 

EXPOSEN 

 
1. Que el 29 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge, d’ara en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el pacte 7.1 del CONVENI preveu llur vigència fins al 30 de juny de 2021. Nogensmenys, el pacte 7.2 
del CONVENI preveu la possibilitat que pugui ser prorrogat per un període d’un any més mitjançant acord 
exprés de les parts.  
 

3. Que l’AJUNTAMENT té interès en prorrogar el CONVENI.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzen la 
pròrroga al CONVENI, que subjecten en els següents 

 
PACTES 

 
Primer. OBJECTE 
 

Per raó d’aquest document es prorroga el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge 
formalitzat el 29 d’octubre de 2020 entre el CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT.  
 
Segon. CONDICIONS DE LA PRÒRROGA 
 

1. Per la pròrroga del CONVENI, l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL la quantitat de trenta-set 
mil tres-cents seixanta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (37.367,54 €) mitjançant els pagament 
següents:  

 
a) Un primer pagament de 18.683,77 euros no més enllà del 30 de setembre de 2021. 
b) Un segon pagament de 18.683,77 euros no més enllà del 28 de febrer de 2022.  

 

2. Les previsions del CONVENI es mantenen vigents.  
 
 
Tercer. VIGÈNCIA DE LA PRÒRROGA  
 

Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de juliol de 
2021 fins al 30 de juny de 2022. 
 
 
Quart. JURISDICCIÓ 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta pròrroga seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  



 
 
 
 

 
 

Les parts, després de llegir aquest document, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el 
signen.” 

 
2. Reconèixer el dret de 18.683,77 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent 

al període d’1 de juliol al 31 de desembre de 2021, en relació amb la pròrroga aprovada en el punt 
precedent.  

 

3. Anotar el compromís d’ingrés futur de 18.683,77 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 
46245 corresponent al període d’1 de gener a 30 de juny de 2022, en relació amb la pròrroga 
aprovada en el punt precedent. 
 

4. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 

5. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.” 

 
2. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019, en 
el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència 
per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-
ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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