
 
 
 
 

 
 

OD-09 
ÀREA D'HABITATGE 
Ple extraordinari, de 16 de desembre de 2020 
CI, de 9 de desembre de 2020 
  
Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en matèria 
d’habitatge amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 
RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 25 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Ignasi Valls i Vilaró, 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 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. El 25 de maig de 2017, es va formalitzar el Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Lliçà 
d’Amunt en matèria d’habitatge, amb una vigència prevista des de 3 de juliol de 2017 fins al 31 de 
desembre de 2020. Nogensmenys, es preveu en el mateix articulat la possibilitat de ser prorrogat per un 
període de quatre anys més mitjançant acord exprés de les parts.  
 
3. El 25 de novembre de 2020, registre d’entrada núm. E2020015280, l’ajuntament de Lliçà d’Amunt ha 
manifestat la seva voluntat de pròrroga del conveni esmentat.  
 
4. L’aportació econòmica establerta per a aquesta formalització s’ha determinat segons el tram de 
població del municipi contractant, tal i com consta en el Fons per l’Habitatge gestionat pel Consell 
Comarcal, i que en aquest cas correspon a un import de quinze mil cent-cinquanta euros (15.150 €) per a 
l’anualitat de l’any 2020. Per a la resta d’anualitats es mantindrà el mateix import, tot i que podrà ser 
susceptible de revisió per la Comissió de seguiment prenent en consideració les variacions del cost del 
servei que s’actualitzaran d’acord amb l’increment de la Llei general de pressupostos de l’Estat i l’IPC.  
 
Per tant, PROPOSO, aprovar i subscriure la pròrroga del conveni exposat amb l’ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, amb les consideracions 
econòmiques exposades.” 
 

2. El 9 de desembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als convenis de 
col·laboració. 

 



 
 
 
 

 
 

2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
3. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats 
de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-
la a terme. 

 
4. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, 
excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

 
5. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries per 
a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
  En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: …L’emissió 
d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una 
majoria especial. 

 
6. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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 Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea.  
 
 
 

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 document, i 
  

EXPOSEN 
 

1. Que el 17 de juliol de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el 
conveni de col·laboració per a per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència 
en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del 
Vallès Oriental, en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el pacte setè del CONVENI estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 
2020. Nogensmenys, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat segon d’aquest pacte, el 
CONVENI pot ser prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.  
 

3. Que és d’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant a 
l’AJUNTAMENT els serveis convinguts en matèria d’habitatge.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga al 
CONVENI que subjecten als següents pactes:  
 

P A C T E S  
 
Primer. Pròrroga del CONVENI  
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 31 de desembre 
de 2024.  
 
 
Segon. Règim econòmic 
 



 
 
 
 

 
 

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 2021, que ha 
d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de quinze mil cent cinquanta euros (15.150 
EUR).  
 

2. Per a les anualitats successives, el cost anual s’actualitza successivament d’acord amb la variació 
salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 

3. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 
d’aquest pacte en la forma i terminis següents: 
 
i. Un primer pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de gener 

de l’anualitat respectiva.  

 

ii. Un segon pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de juliol 
de l’anualitat respectiva.  

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 

legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó del 
CONVENI.  

 
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 
gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.  
 
Quart. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest acord seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i ratifiquen en 
senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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