
 
 
 
 

 
 

OD-11 
ÀREA D'HABITATGE 
Ple extraordinari, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2023. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal va subscriure un conveni de col·laboració (en endavant, el conveni) amb 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC), en relació amb l’Oficina comarcal 
d’habitatge (en endavant OCH) per a l’any 2016.  
 
Així mateix durant el 2017 es va subscriure un segon conveni en relació amb la Borsa de mediació 
del lloguer social situada a la comarca del Vallès Oriental, ambdós convenis s’han anat prorrogant 
dins dels terminis previstos per l’article 49 de la Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  

 
2. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar novament el 

conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’OCH amb l’AHC per a l’any 2019. En virtut 
del pacte onzè de l’esmentat conveni aquest pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, 
per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, en virtut 
d’això, el 18 de març de 2020, el 27 de gener de 2021, i el 22 de desembre de 2021, el mateix Ple va 
aprovar les addendes de pròrroga dels convenis per als anys 2020, 2021 i 2022. 

 
3. El 15 de novembre de 2022, registre d’entrada del Consell Comarcal núm. E2022018683, l’AHC 

tramet la documentació relativa a la proposta d’addenda del conveni amb l’OCH per al 2023, tant pel 
que fa el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’AHC i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental relatiu a l’OCH per a l’any 2022 (model 2), com pel que fa al Conveni de col·laboració 
entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges, per a l’any 2023 (model 3).  

 
Segons la comunicació esmentada, l’AHC informa que es mantenen les condicions econòmiques i la 
resta d’acords en la seva totalitat, sense cap tipus d’increment, fixant com pagament fix inicial l’import 
de dos mil dos-cents cinquanta euros (2.250,00 €) amb una aportació màxima de set-mil set-cents 
cinquanta euros (7.750,00 €). 

 
4. El 29 de novembre de 2022, registre de sortida S2022018613, el Consell Comarcal va trametre a 

l’AHC la sol·licitud de les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració relatius a l’OCH i a la 
Borsa de mediació per al lloguer social per a l’any 2023, juntament amb la memòria explicativa de 
l’OCH. 

 
 
Per tant, PROPOSO, la signatura de l’addenda proposada per l’AHC, tot i tenir un finançament del servei 
manifestament insuficient per assumir el volum de gestió actual i previsible, tanmateix es considera 



 
 
 
 

 
 

necessari per a la població de la comarca poder seguir oferint els serveis de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge en tota la seva integritat.”   
 
 

2. El 16 de desembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa 

de mediació per al lloguer social per a l’any 2019. 
 

2. 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. 

 
3. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 

 



 
 
 
 

 
 

7. 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, 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social per a l’any 2023, d’acord amb el contingut següent: 
 
REUNITS  
  
D’una banda, la senyora Silvia Grau i Fontanals, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenada per Acord de Govern 238/2022, de 15 de novembre, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
  
I d’una altra, el senyor Emilio Cordero Soria, President del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,  
  
MANIFESTEN  
  
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al Programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges d’aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions 
de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria 
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  

  
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:  

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del 
termini inicial.”  
  

3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020, 2021 i 2022 mitjançant la formalització de les corresponents 
addendes de pròrroga.   
  

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que no 
s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen 
de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de 
mantenir l’any 2023 el funcionament dels serveis i activitats pactats,  

  
Per tot això,  
 



 
 
 
 

 
 

ACORDEN  
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en 
aquesta comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, el qual té 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el 
programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió 
d’aquests serveis en el territori.   

  
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 

econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2023, les següents:  
  

2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), serà 
de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació d’habitatges d’altres localitats.  
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el pacte 
quart 1), serà de 200 €  
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima establert 
en el pacte cinquè a) del conveni, serà de  2.250,00 €.  
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de   
7.750,00 €.  
  

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb efectes de data 31 de desembre de 2023, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant 
pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit 
a l’oficina.  
  
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2023.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data 
indicats.  

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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