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Sant Quirze del Vallès, a la data de les signatures.

REUNIDES
D’una banda
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba, amb domicili a aquests efectes al municipi de Sant Quirze del
Vallès, Plaça de la Vila, número 1, i amb número de Document Nacional d’Identitat 33.891.345-V.

Actua en la seva qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en endavant
l’AJUNTAMENT, i en virtut de les competències que li son atorgades a l’article 21, apartat primer,
epígraf b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local-LRBRL- així com l’article 53, apartat
1er epígraf a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya TRLMRLC .

Es troba assistida pel secretari accidental de l’Ajuntament senyor Pedro A. Gallego Cañizares, als
efectes de la fe pública per l'article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dona fe de
l'acte.

D’altra banda,

La senyora Ana Maria Vivas i Barnola, amb domicili a aquests efectes al municipi de Sant Quirze
del Vallès, plaça de la Vil·la, número 1, amb Document Nacional d’Identitat 40558853-D.
Actua en nom i representació de l’entitat mercantil COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.U., en
endavant COMU amb número d’identificació fiscal B-62561618, amb poder suficient segons acord
adoptat per la Junta General de data 5 de novembre de 2019, que va ser elevat a públic el dia 25
de novembre 2019 davant el Notari Sr. Alfonso Carbonell Aguilar de Sant Quirze del Vallès, sota el
número de protocol 2162.
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MANIFESTEN
I.- COMU té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’AJUNTAMENT, de conformitat
amb l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir d'ara, LCSP).
El capital d'aquesta societat pertany íntegrament a L’AJUNTAMENT i pot ser utilitzada pel mateix,
la qual cosa suposa que li pot fer encàrrecs de gestió i/o execució en el marc del seu objecte social
a l'empara de les disposicions vigents en contractació del sector públic, i ha quedat acreditat a
l’expedient administratiu corresponent que compleix els requisits que determina la LCSP per ser
mitjà propi susceptible de rebre encàrrecs de gestió.
La societat es regeix pels seus Estatuts i, en allò que aquests no regulin, per les normes generals
administratives que li siguin d’aplicació i per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

II.- Que per tal que COMU presti els serveis de Oficina Local d’Habitatge (OLH), Borsa de Mediació
(BM), Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i Foment del lloguer i gestió
d’habitatge assequible (FLA) mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió és interès d’ambdues parts
establir el marc de relacions amb els compromisos i drets recíprocs que s’articula per tal d'establir
les línies d'actuació, les accions, els objectius i les finalitats a assolir, els instruments de seguiment,
control i avaluació.
És per això que les parts atorguen el present document, en la més formal qualitat de CONTRACTE
PROGRAMA, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
1

PRIMERA. - OBJECTE

L'objecte d'aquest encàrrec per part de l’AJUNTAMENT a COMU és la gestió i la prestació dels
següents serveis en el marc dels convenis i acords que l’Ajuntament té subscrits a nivell
supramunicipal per al seu desenvolupament:
Oficina Local d’Habitatge (OLH)
Borsa de Mediació (BM)
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH)
Foment del lloguer i gestió d’habitatge assequible (FLA)
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1.1

Oficina Local d’Habitatge (OLH)

a. Funcions d’informació i atenció ciutadana
a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord
amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge, incloent
entre d’altres qüestions:
a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb protecció oficial
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge
derivades de situacions d’emergència social
a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la
Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
a.2. Aquestes funcions que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i inclouen:
a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a les eines
informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i gestionar els
serveis d’habitatge
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels
requeriments o deficiències documentals
a.2.3. El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
b. Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge:
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També
inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades
amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís
d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació
d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnica d’edificis / Informe
intern d’idoneïtat)
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i
el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels
informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge:
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que inclou la
gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució
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b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge,
per a problemàtiques en situacions d’emergència.

1.2

Borsa de Mediació (BM)

a. Funcions d’informació:
a.1 L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la
mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència del contracte de
lloguer.
a.2 L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la cerca
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer
b. Funcions de mediació:
b.1 La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.
b.2 La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
b.3 El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de
mediació.
b.4 El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers.

1.3

Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH)
a) Atendre en primera instància a les persones que s’adrecin al servei segons els processos
preestablerts i la documentació definida
b) Informar, recopilar, tramitar i/o demanar telemàticament (si s’escau) la documentació
necessària per a la correcta atenció de la persona usuària. Inclou la seva ordenació,
escanejat i arxiu virtual
c) Derivar i coordinar, si s’escau, a les persones ateses a d’altres serveis municipals
d) Atendre les consultes de les persones usuàries durant la vigència de l’atenció del servei
e) Resoldre les incidències que puguin sorgir pròpies del servei
f) Registrar i incorporar les dades pertinents a les aplicacions informàtiques corresponents
g) Gestionar l’agenda de visites del SIDH

1.4

Foment del lloguer i gestió d’habitatge assequible (FLA)

Desenvolupar projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar l’oferta d’habitatge de lloguer
assequible al municipi, a través d’actuacions que contribueixin a:
a) la captació de nous habitatges.
b) crear o enfortir programes de mediació (borses).
c) crear o enfortir programes de cessió, mobilització o gestió d'habitatges amb finalitats socials
impulsats des dels serveis municipals d'habitatge.
d) facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua.
e) augmentar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible.
7

2

SEGONA.- DURADA DE L’ENCÀRREC

La durada del present encàrrec serà com a màxim de 18 mesos, a comptar des de la data de
signatura del present document. Necessàriament el present encàrrec finalitzarà el 31 de desembre
de 2022.
L’encàrrec podrà ser objecte de pròrroga per un termini màxim d’un any i de comú acord, sempre
que es donin les mateixes circumstàncies que van motivar la seva subscripció.
La pròrroga, si s’escau, requerirà l’acord exprés d’ambdues parts.

3

TERCERA.- GESTIÓ ECONÒMICA, DETERMINACIÓ DEL COST I
APORTACIONS DE L’ENCÀRREC

COMU disposarà dels mitjans estructurals, personals i materials necessaris, suficients i idonis per
a la prestació del servei, d’acord amb les característiques i requisits establerts en aquest document
i els annexes que l’integren, presidits per la màxima de procurar garantir l’oferiment d’un servei de
qualitat.
Per la determinació del cost de l’encàrrec s’ha considerat la relació de costos directes i variables
que s’estimen necessaris per la realització del present encàrrec i es regularà conforme el que
s’estableix en els següents punts

Cost de l’encàrrec

3.1

El cost de l’encàrrec, que ascendeix a la xifra de 93.956,95 euros segons el detall següent:
2021

2022

TOTAL

Despeses Directes- RRHH

28362,81 56725,62

85088,43

Despeses variables Accions Foment Lloguer

4434,26

4434,26

8868,52

32797,07 61159,88

93956,95

TOTAL

3.2

Finançament

El servei es troba finançat per:
•
•
•
•
•

Els imports provinents del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’AHC i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest
municipi.
Els imports provinents de l’aprovació del Programa i marc regulador del Servei
d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) de la Gerència de Serveis d'Habitatge,
Urbanisme i Activitats".
Els imports provinents del conveni de col·laboració entre l’AHC i l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social.
La Concessió del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible” en
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023.
Fons propis municipals.
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3.3

Aportacions

Per assegurar el finançament del present encàrrec, l’Ajuntament realitzarà un ingrés avançat, en
concepte de bestreta, corresponent a l’import d’un trimestre. Quantitat que s’anirà meritant de forma
successiva pels següents períodes de duració del present encàrrec. Aquests pagaments anticipats
coincidiran amb els trimestres naturals.

3.4

Gestió econòmica.

3.4.1

Exercici pressupostari.

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural, essent el primer fins a 31 de desembre de cada
anualitat.
3.4.2

Seguiment del pressupost.

La comissió de seguiment prevista en la clàusula 10.1.1 farà un seguiment anual de l’execució del
pressupost de l’exercici en curs.
3.4.3

Liquidació del pressupost.

El resultat de la liquidació pressupostària de l’encàrrec de gestió es realitzarà per cada anualitat i
serà remesa a l’Ajuntament durant els 2 mesos següents a la finalització de l’exercici pressupostari.
Del resultat d’aquesta liquidació es procedirà:
a) Si la liquidació és positiva, és a dir, que els ingressos obtinguts superen a les despeses
suportades, l’òrgan competent de l’AJUNTAMENT aprovarà el compte de liquidació i acordarà
revisar aquesta diferència en els diferents pagaments a compte de l’exercici següent.
b) Si la liquidació és zero, l’òrgan competent aprovarà el compte de liquidació.
c) No es preveu que la liquidació pugui ser negativa perquè la indemnització és a preu cert i no
hi ha cap incertesa sobre ingressos ni despeses.
Per dur a terme l’aprovació del compte de liquidació, COMU podrà ser requerit pel lliurament
d’informes o justificants que es creguin necessaris per l’explicació del resultat sotmès a aprovació.

3.5

Aplicacions pressupostàries.

La despesa vinculada a aquest encàrrec de gestió s’imputarà a la corresponent aplicació
pressupostària 1400/1520/2279900 “Contracte programa COMU”

3.6

Modificacions amb afectació econòmica

En el cas que fossin afegides altres activitats diferents, caldrà adequar el preu de la prestació objecte
de l’encàrrec en atenció als paràmetres indicats, tramitant a l’efecte la deguda documentació en seu
de COMU i de l’AJUNTAMENT, sent signat un annex que caldria afegir al present encàrrec, el qual
haurà de ser aprovat pels corresponents òrgans competents de cada entitat.

4

QUARTA.- FACTURACIÓ

La presentació de les factures que donen dret a retribució de COMU s’hauran de presentar abans
de l’inici de cada trimestre natural.
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CINQUENA.- MARC GENERAL REGULADOR DE L’ENCÀRREC

5

Amb caràcter general l’encàrrec ve regulat per:
-

Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’agència de l’habitatge de Catalunya
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest
municipi, per a l’any 2021 (OLH). Annex 1

-

Programa i marc regulador del servei d'intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) de la
gerència de serveis d'habitatge, urbanisme i activitats. Annex 2

-

Conveni de col·laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de sant
Quirze del Vallès relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a
l’any 2019 .Annex 3

-

Concessions del fons de prestació “foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, en
el marc de la convocatòria del catàleg 2021 del pla de concertació xarxa de governs locals
2020-2023.- Annex 4

Amb caràcter específic:
Les contractacions de personal per a l’execució del present encàrrec de gestió es realitzaran en
primera instància a través del servei de Promoció Econòmica de l’AJUNTAMENT

SISENA .- MITJANS MATERIAL DE L’ENCÀRREC
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El desenvolupament de les tasques d’atenció i gestió derivades d’aquest encàrrec segons les
prescripcions dels convenis subscrits per l’Ajuntament COMU les realitzarà a l’espai d’oficines i
despatxos ubicades a l’avinguda Pau Casals, 72-78, que es compartirà amb el servei d’habitatge,
entre d’altres, amb l’objectiu d’afavorir la coordinació necessària per al compliment dels objectius
de de l’execució de l’encàrrec.
Així mateix el personal adscrit a l’encàrrec de gestió utilitzarà les aplicacions necessàries per al seu
desenvolupament que venen determinades en els documents annexos
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SETENA.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

7.1

Prestació i execució

COMU assumeix la prestació i l'execució material del servei de conformitat amb les condicions que
consten en aquest document i els annexos que l’integren.
Així mateix, COMU s’obliga a donar compliment a les següents disposicions.
-

Executar les prestacions objecte d’aquest encàrrec en coordinació amb el Servei d’habitatge
de l’ajuntament de sant Quirze del Vallès.

-

Realitzar i controlar totes les parts que engloben la gestió del servei.

-

Assumir les tasques inherents a la gestió ordinària administrativa i dels recursos humans del
servei.

-

Fer constar de manera clara, en totes les activitats que desenvolupi, així com en els materials
produïts en el marc d’aquest encàrrec, els logotips que venen determinats pels diferents
acords i convenis
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COMU posarà a disposició per la prestació del servei el personal necessari per al desenvolupament
de l’encàrrec en els termes establerts i establirà un horari d’atenció al públic que inclogui l’atenció
en horari de tarda
COMU haurà de donar compliment a les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals (o aquella que la substituís), havent de facilitar a totes les persones
treballadores adscrites a l’encàrrec de gestió una avaluació del seu lloc de treball i adoptant les
mesures necessàries per minimitzar els riscos del lloc de treball i oferint la vigilància de la salut
adequada al lloc de treball i oferint la vigilància de la salut adequada al lloc de treball.
COMU es compromet en tot moment a traslladar a l’AJUNTAMENT tota la informació tècnica i
econòmica del servei quan sigui requerida a l’efecte, i de forma ordinària a les reunions de
coordinació que s’estableixin, garantint en tot moment la transparència del servei.
COMU possibilitarà fer el seguiment de la gestió del servei mitjançant un sistema de comunicació
permanent i directe entre la persona del Servei d’habitatge de l’Ajuntament
COMU assumirà les tasques inherents a la gestió ordinària administrativa i dels recursos humans
del servei.
COMU farà constar de manera clara, en totes les activitats que desenvolupi, així com en els
materials produïts en el marc d’aquest encàrrec, els logotips, si s’escau, de l’Ajuntament, la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o els dels serveis específics que es presten
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VUITENA.- ALTRES DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules del present
document, tots aquells que resultin de la documentació de l’encàrrec i la normativa aplicable,
formant part d’aquest document els seus annexos i totes aquelles modificacions en el seu
desenvolupament.

8.1

Principis que regeixen l’execució de l’encàrrec

Executar l’objecte de l’encàrrec en la forma prevista en aquest i la resta de la documentació que
integra l’expedient administratiu, amb l’assoliment d’un estàndard de qualitat, donant compliment a
la normativa aplicable, de manera ininterrompuda, i amb submissió a les instruccions que fossin
dictades per l’AJUNTAMENT d’acord amb les seves facultats i a les que puguin resultar de la
legislació aplicable en cada moment.

8.2

Obligació d’indemnització pels danys que s’ocasionin com a conseqüència de
l’execució de l’encàrrec.

COMU serà l’única responsable davant l’AJUNTAMENT, a primer requeriment, de l’assumpció del
cost de qualsevol indemnització generada en l’ordre civil, penal, social, administratiu que es generés
com a conseqüència de l’execució de l’encàrrec front als seus treballadors, els ciutadans o
l’AJUNTAMENT, ja sigui conseqüència de les pròpies característiques del servei i subministrament
ofert o qualsevol altra, sense perjudici dels drets que els assisteixen al seu cas davant dels causants
dels fets o les companyies d’assegurances dels riscs.
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8.3

Prohibició de subcontractar

COMU podrà subcontractar vàlidament la realització de l’encàrrec en allò estrictament necessari per
l’execució del mateix sempre que l’AJUNTAMENT no disposés ni tingui previst dotar-los en el marc
del propi encàrrec, amb estricta subjecció a la normativa de contractació pública.

8.4

Obligacions qualificades d’essencials

COMU ha de complir la totalitat de les prescripcions establertes per l’AJUNTAMENT relatives a
l’execució de l’encàrrec, havent de destinar els mitjans humans, tècnics i materials necessaris
d’acord amb el present encàrrec, el grau d’exigibilitat deguda, així com tots els que es corresponguin
amb les especialitats que implica la concreta activitat que es tracti.
Produït algun esdeveniment provocat per força major o qualsevol situació d’emergència pública,
amb incidència en la present execució, COMU estarà obligada a acceptar les directrius que al seu
cas l’AJUNTAMENT disposés fins el restabliment de la normalitat, mentre duri l’estat d’emergència,
força major o calamitat pública.
Ambdós intervinents s’obliguen a la necessària adaptació en tot moment als canvis normatius que
sigui preceptiu implantar en el seu funcionament, així com a la necessària coordinació entre ambdós
ens.
L’AJUNTAMENT està facultat per demanar en qualsevol moment a COMU tota la documentació
que consideri necessària relacionada amb l’execució de l’encàrrec a l’objecte de comprovar el
compliment dels requisits que es detallen en els annexos que conformen aquest document.
A l’extinció de l’encàrrec com a conseqüència de la seva prestació per un altre ens municipal o
tercer, COMU queda obligada a oferir la col·laboració necessària per a l’entrada en funcionament
per part del nou prestatari. A aquests efectes, a requeriment de l’AJUNTAMENT, COMU té
l’obligació de col·laborar sense restriccions amb el tercer per a la correcta transició del servei sense
discontinuïtat.
En cas de vaga, COMU estarà obligada a col·laborar amb l’AJUNTAMENT en atenció a la
naturalesa del servei que es tracta. A aquests efectes COMU haurà de donar coneixement i
comunicar la notificació de l'inici de vaga a l’AJUNTAMENT en el mateix dia que els treballadors li
hagin comunicat. Igualment té l’obligació de remetre immediatament còpia de l'Ordre de
l’Administració competent, en la qual es fixin els serveis mínims.

8.5

Obligacions laborals, socials, fiscals, i mediambientals

COMU restarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat,
d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal i en matèria mediambiental, així com tota aquella que li
fos legalment exigible.

8.6

Protecció de dades de caràcter personal

El responsable de les dades de caràcter personal és l'AJUNTAMENT, si bé COMU serà
l'encarregada del tractament d'aquestes, en la mesura que per a prestar els serveis necessita tractar
les dades personals de la ciutadania
En la seva condició d’encarregada de les dades, COMU s’obliga a donar compliment a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
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i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007,
de 21 de desembre o aquella que la substituís, vigent en cada moment.
COMU, com a encarregada del tractament i tot el seu personal s’obliga al següent:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a
finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de
l’article 30.2 de l’RGPD.
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. L'encarregat pot
comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb
les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i
per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures
de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. Tanmateix, s’autoritza el tractament
de les dades del responsable que realitzin les persones físiques o jurídiques que prestin els
seus serveis a la COMU, actuant dins del marc organitzatiu d'aquest en virtut d'una relació
mercantil i no laboral i a les empreses i professionals que COMU tingui contractades en el seu
àmbit organitzatiu intern perquè li prestin serveis generals o auxiliars (serveis informàtics,
assessorament legal, auditories, comptabilitat, etc.). En tot cas caldrà portar un registre de
totes les categories d'activitats de tractament efectuades. Aquest registre, que ha d’estar a
disposició de l’autoritat de control.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat
i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.
i) Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L'encarregat del tractament ha
d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 24 hores, de la descripció detallada de la possible violació de la seguretat
de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la
informació rellevant per documentar i mesures provisionals adoptades. La notificació no és
necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per
als drets i les llibertats de les persones físiques.
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j) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte
al responsable.
k) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: Accés,
rectificació, supressió i oposició, Limitació del tractament, Portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).
L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini
establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició,
limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec.
l) Dret d’informació. L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les
dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans
d’iniciar la recollida de les dades.
Finalitzada la prestació del servei, COMU sol·licitarà per escrit a l´AJUNTAMENT les instruccions
sobre el destí que ha de donar a les dades personals tractades. L´AJUNTAMENT comunicarà a la
COMU quina acció, d'entre les següents, ha de dur a terme amb les dades:
a) Retornar al Responsable les dades i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta
la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els entorns
físics o virtuals utilitzats per COMU.
b) Lliurar les dades a l'altra encarregada que designi per escrit l´AJUNTAMENT i, si escau, els
suports on constin. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els
entorns físics o virtuals utilitzats per COMU.
c) Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. COMU ha de certificar la destrucció
per escrit i lliurar el certificat a l’AJUNTAMENT.
En tot cas, COMU ha de conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, en tant
poguessin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació del servei.

8.7

Confidencialitat de la informació

D’acord amb l’article 133 de la LCSP, COMU haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a la prestació de l’encàrrec.
COMU ha de posar en coneixement de l’AJUNTAMENT de forma immediata qualsevol incidència
que es produeixi durant l’execució de l’encàrrec que pugui afectar la integritat o confidencialitat de
les dades de caràcter personal.

8.8

Facultats de l’AJUNTAMENT

- Ordenar discrecionalment l’execució de l’encàrrec per implantar les modificacions que
aconselli l’interès públic.
- Fiscalitzar l’execució de l’encàrrec i la documentació relacionada amb l’objecte del mateix, i
dictar ordres per mantenir el nivell de les prestacions
- Extingir l’encàrrec quan ho consideri convenient, prèvia oportuna tramitació administrativa.
- Totes aquelles derivades del present document i de la normativa aplicable.
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COMU tindrà dret a obtenir la corresponent compensació econòmica o indemnització en els casos
de modificació o extinció instada unilateralment per l’AJUNTAMENT, sempre que acrediti
convenientment la realitat i quantia dels danys i perjudicis que li hagi provocat aquesta
circumstància.

9

NOVENA.- OBLIGACIONS VINCULADES AMB TRANSPARÈNCIA

L’article 3.1.b. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern -LTCAT-, disposa que el seu àmbit d’aplicació s’estén a les societats mercantils
en les que participa de forma majoritària alguna de les administracions que ha identificat
anteriorment i entre les quals consta l’administració local. També resultaran d’aplicació les
previsions del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública.
Sent d’aplicació, COMU en compliment de les disposicions que s’hi contenen, es troba obligada en
el sentit que es refereix a continuació als efectes de determinació aplicada al cas concret

9.1

De l’organització institucional de la societat

1. La descripció de l’organització de la Societat.
L’estructura organitzativa interna de la Societat amb la identificació dels responsables dels
diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals.
2. L’objecte social, amb indicació de l’òrgan/s que l’exerceix/en en cada cas.
3. Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament de la Societat.
4. La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit (en
el seu cas).

9.2

De la plantilla de la societat, relació de llocs de treball i el règim retributiu

1. La relació de llocs de treball, la plantilla i la relació de contractes temporals.
2. Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
3. Les llistes que eventualment es creïn per accedir als processos de formació i promoció.
4. La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb
l’Administració, que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra
amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de
dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.
5. La informació ha d’incloure el nombre de persones alliberades sindicals que hi ha en l’àmbit
de la Societat, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments
generen i el nombre d’hores sindicals utilitzades.

9.3

De la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària

1. El pressupost (previsió d’ingressos i despeses), amb la descripció de les partides
pressupostàries anuals i les dades de llur execució i de llur liquidació, i el compliment dels
objectius, en el seu cas.
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2. Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Consell
d’Administració i del personal directiu de la societat i les indemnitzacions que han de percebre
en deixar d’exercir el càrrec.
3. La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels
empleats de la societat.
4. Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització
dels òrgans de control extern que els hagin emès.

9.4

De la informació relativa a la gestió patrimonial

La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general de patrimoni pel que fa als béns
immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial, adscrits a l’entitat
per l’oferiment de l’encàrrec, al seu cas.

9.5

De la informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

En matèria de planificació i programació ha d’incloure: els plans i els programes anuals i pluriennals,
de caràcter general o sectorial.

9.6

En matèria de contractació

1. La informació sobre els òrgans de contractació de la societat amb la indicació de la
denominació exacte, el telèfon, i les adreces postals i electròniques.
2. La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de
contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les
condicions d’execució.
3. La informació sobre els contractes programats.
4. Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i adjudicació, el
procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de
licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions
respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació. Aquesta
informació ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.
5. Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les
resolucions anticipades.
6. Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses
classificades.
7. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
8. Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en
matèria de contractació.
9. Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions
judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i
resolució de contractes.
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9.7

Reutilització de la informació, condicions i modalitats

1. Els subjectes autoritzats han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en
format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure
la interoperabilitat entre les administracions, dins els límits establerts per la normativa sobre
reutilització de la informació del sector públic.
2. La informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la
reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la
creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades.
3. La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels
supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de
reconeixement de creative commons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la
sol·licitud prèvia de l’interessat.
4. El Portal de Transparència ha d’especificar el tipus de reutilització aplicable a la informació
que conté, i també ha d’incloure un avís legal sobre les condicions de la reutilització.
5. S’ha de garantir que en el procés de reutilització no s’altera el contingut de la informació
reutilitzada ni se’n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de les dades i indicar la data
de la darrera actualització.

9.8

Objectius bàsics que cal assolir amb la informació indicada

1. Elaborar i disposar el conjunt de dades, elements i documentació subjecta a Transparència,
en la forma prevista en la norma.
2. Remetre a l’entitat local tota la informació que ha de ser inclosa al Portal de la Transparència.
3. Disposar d’un Portal de Transparència i publicar la informació subjecta a transparència.
4. Determinar amb claredat i precisió els òrgans societaris responsables del compliment dels
deures i obligacions establerts en matèria de transparència.

9.9

Mitjans per assolir els objectius bàsics de forma sostenible i sostinguda en el
temps

1. Adquirir formació adaptada als diferents nivells i responsabilitats.
2. Seleccionar, adquirir i implantar les eines que han de permetre que l’activitat societària es
desenvolupi en un entorn plenament digital, orientat a garantir la transparència en la gestió.
3. Efectuar la revisió dels processos de planificació, gestió, execució i avaluació (cicle PDCA) de
les tasques de producció i prestació de serveis i activitats, per adequar-los al nou entorn
tecnològic i legal; i procedir a la seva implantació i manteniment.
4. Desenvolupar els treballs necessaris per disposar de la totalitat de la informació que ha de ser
objecte de transparència.

9.10 Codi de conducta
COMU resta inclòs en l’àmbit d’aplicació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’AJUNTAMENT,
aprovat per acord de ple de 29 de juny de 2017.
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10 DESENA. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ
Amb la finalitat de realitzar una coordinació tècnica i un seguiment acurat del compliment de les
obligacions estipulades en l’encàrrec i l’avaluació de la prestació del serveis, es determinen a
continuació les eines de seguiment, control i avaluació.

10.1 Constitució d’eines de coordinació i seguiment
Sens perjudici del que correspon al Consell d’Administració i Junta General de COMU i a
l’AJUNTAMENT en relació a la responsabilitat d’execució del present contracte programa, es
constituiran i desenvoluparan les següents eines de coordinació i seguiment.
10.1.1 Comissió de seguiment
La seva composició vindrà integrada per un/a responsable i/o tècnic/a dels següents departaments/
serveis i organismes:
- Secretaria
- Serveis econòmics/intervenció
- Servei d’habitatge
- Alcaldia
- COMU
Aquesta comissió de seguiment es constituirà durant el mes següent de la signatura d’aquest
contracte-programa i les seves funcions seran les següents:
- Avaluar el grau d’assoliment dels objectius i compromisos establerts en el contracte programa.
- Proposar, si s’escau, les mesures correctores que consideri necessàries per a garantir el
compliment del Contracte programa.
- Proposar, si s’escau, l’actualització i/o adequació de les clàusules i/o objectius del contracte
programa.
- Sol·licitar a COMU i/o Servei d’Habitatge la informació necessària per al correcte seguiment
de l’encàrrec.
- Altres funcions que li sigui expressament encarregades per les parts d’aquest encàrrec.
- Emetre anualment un informe d’avaluació del grau d’acompliment dels objectius i de les
actuacions establertes en el present i elevar-lo a les parts contractants durant els dos mesos
següents de la finalització de l’exercici pressupostari, i al qual s’haurà d’afegir la liquidació del
pressupost del curs, segons la clàusula 3.4.6.
COMU serà l’encarregada de convocar la comissió de seguiment, així mateix COMU confeccionarà
de forma col·legiada amb el servei d’habitatge la proposta d’ordre del dia, la contrastarà amb la
intervenció municipal i secretaria per si consideressin necessària la inclusió de punts que calgui
tractar. Obtinguda la seva resposta tancarà l’ordre del dia que serà signat per l’alcaldessa.
La convocatòria de la Comissió de seguiment i la documentació que hagi de ser tractada
conseqüència de l’ordre del dia haurà de ser posada a disposició amb una setmana d’antelació, per
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mitjans designats als seus integrants i als destinataris que haguessin de trobar-ser presents en
atenció als punts que haguessin de ser tractats.
La comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada l’any o sempre que sigui necessari
a petició d’algun dels membres que la conformen i aixecarà acta de cadascuna de les seves
reunions i elevarà, en cas necessari, les seves propostes al Consell d’administració de COMU i a
l’òrgan competent de l’ajuntament. La Secretaria de la Comissió serà exercida per la Secretaria
Municipal, o delegada en la persona funcionària que correspongui.
Els integrants de la comissió de seguiment tenen l’obligació d’assistir a les sessions que es celebrin.
En cas de no poder assistir, haurà de delegar en altre persona del servei.

10.2 Avaluació anual
Correspondrà a l’AJUNTAMENT avaluar l’informe / memòria anual que COMU li haurà lliurat com a
màxim dos mesos després de la liquidació del pressupost, que incorporarà:
- La memòria de les reunions de les comissions de seguiment
- El detall de les tasques dutes a terme de supervisió i control de la prestació del servei
- Els informes i propostes de millora / variacions / adaptacions / modificacions proposades,
executades, elaborades i/o aprovades.
- El grau de qualitat i compliment del servei de conformitat amb els indicadors i paràmetres de
control varis establerts en aquest document i els annexes que l’integren,
- Un pronunciament relatiu al grau d’assoliment de les obligacions referides a Transparència
incloses en el clausurat d’aquest document.
- Liquidació del pressupost anual.

11 ONZENA Indicadors
Els indicadors que han de permetre la visualització dels resultats de la prestació objecte de
l’encàrrec són aquells establerts en els convenis, programes i marcs reguladors que es determinen
per a cada servei a la clàusula Cinquena- marc general regulador de l’encàrrec i que anualment
s’han de complimentar per remetre les memòries justificatives als ens supramunicipals pertinents.

12 DOTZENA.- CLÀUSULA INTERPRETATIVA GENERAL
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment de
l'encàrrec seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, en el
marc de la Comissió de Seguiment.
En cas de discrepància en el resultat seran resoltes per l’AJUNTAMENT, amb els informes tècnics
i de Secretaria i Intervenció que al seu cas fossin procedents.
Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via administrativa.
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13 TRETZENA.- ENUMERACIÓ ANNEXES
Annex 1
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi,
per a l’any 2021 (OLH)
Annex 2
Programa i marc regulador del servei d'intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) de la gerència
de serveis d'habitatge, urbanisme i activitats
Annex 3
Conveni de col·laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de sant Quirze
del Vallès relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2019
Annex 4
Concessions del fons de prestació “foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, en el marc
de la convocatòria del catàleg 2021 del pla de concertació xarxa de governs locals 2020-2023.
I, en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, obligant-se en tots el seus extrems, signen
les parts del present encàrrec, per duplicat exemplar i a tots els efectes, el lloc i la data establerts
en el municipi de Sant Quirze del Vallès.
L’alcaldessa,

La Gerent,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Ana M. Vivas Barnola

Dono fe,
El secretari accidental

Pedro A. Gallego Cañizares
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ANNEX 1
CONVENI OFICINA LOCAL
D’HABITATGE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A
L’ANY 2021

REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, 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, la senyora Elisabeth Oliveras Jorba, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,

EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les
borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb
l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
3. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció
de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació
amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
4. El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge recull les
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a
l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l’activitat.
5. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposa d'una Oficina/Borsa i del personal tècnic
i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una
persona responsable per coordinar les actuacions amb el Servei Territorial d’Habitatge
corresponent i les Direccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la
matèria, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
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6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social i d’àmbit
tècnic, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha manifestat l’interès en formalitzar un
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al funcionament,
l’any 2021, de l’Oficina/Borsa d’àmbit territorial municipal.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 75/2014, de 27 de maig,
del Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb
els següents

PACTES

Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de
l’Oficina d’habitatge situada al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb la finalitat de facilitar
a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet a:
1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que
se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com els
accessos a les plataformes electròniques de tramitació de les administracions públiques
que es requereixen per a la tramitació dels expedients.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que, com a
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i la coordinació
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques
administratives i d’una persona per a les funcions tècniques i/o socials de
l’Oficina/Borsa.
d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit
poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions en
què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana.
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2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana
a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge,
d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a
l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions:
a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb protecció oficial.
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge
derivades de situacions d’emergència social.
a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la
Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i inclouen:
a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a
les eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i
gestionar els serveis d’habitatge.
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels
requeriments o deficiències documentals.
a.2.3. El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge:
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució.
També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin
planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el
compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del
procés reconegut.
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnica
d’edificis / Informe intern d’idoneïtat) .
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques,
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals.
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge:
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que
inclou la gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució.
b.2.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a
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l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència.
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a
disposició de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les sol·licituds
com de la tramitació i gestió d’expedients.
4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aplicar
les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa de sol·licituds i
documentació presentada en l’Oficina/Borsa, amb els procediments de l’administració
electrònica habilitats.
5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol addicional
a aquest conveni, en el qual es concreti:
a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació amb la seva
organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les
previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en
el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les
activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.
6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació
final sobre la totalitat de les tasques realitzades.
7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on
s’ubica l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat
del servei.
9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació
de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir
les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar
que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya o altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui, en les
auditories que l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de qüestionaris de
satisfacció ciutadana, amb la finalitat d’introduir millores en la prestació dels serveis.
13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
13.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin, procedents
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d’altres administracions o entitats públiques o privades.
13.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts d’habitatge en
tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació
i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a
l’habitatge, i sobre les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la
col·laboració.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la
col·laboració objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades,
pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració
d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de
relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a
millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes
aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les
obligacions que se’n deriven.

Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis
que presti l’Oficina/Borsa de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb els càlculs que
s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida
D/251.0002.
a) Pagament fix inicial.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 12.000 € per a l’any
2021, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a
l’apartat c), per cobrir part de les despeses dels serveis en matèria d’habitatge, d’acord
amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què l’Oficina
Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.
b) Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà
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en compte els expedients efectivament tramitats en relació amb les tasques que es deriven
de les funcions específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a
terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg
de serveis de l’Annex.

L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que l’Agència durà a
terme durant l’any. El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà
determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es
podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els compromisos específics i de
qualitat fixats.
c) Aportació màxima
Per a l’any 2021 s’estableix una aportació màxima de 18.000 €, que només es podrà
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior efectivament realitzada per part
de l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà
de la següent manera:
a) Primer pagament
El primer pagament, per l'import de 12.000 €, en concepte d’aportació inicial i a compte de
l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament es
tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
b) Pagament final
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent
a l’any 2021 mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una
certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis
relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, acompanyada de la relació dels expedients
gestionats, i un cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb les dades que aquesta disposi.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a
de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i
gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost del personal adscrit a
l’Oficina/Borsa durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes del
31 de desembre de 2021.
c) Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
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tramitaran a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis
objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de
dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els
diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els controls o auditories internes que
es consideri oportú programar anualment.
Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per a la seva
revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial d’Habitatge competent
en la matèria, o els òrgans de control interns.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i
justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat
de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es
preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el nombre de serveis
prestats i d’activitats efectivament realitzades, les potencialitats de continuïtat i de
creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei
d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas que s’hagin produït o detectat
deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es procedirà a
minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats.

Setè. Protecció de dades i Transparència
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que
signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de
protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vuitè. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present
conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya i el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Novè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,
la seva resolució.
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Desè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2021 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.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en el lloc i la data indicats.

Jaume Fornt Paradell

Elisabeth Oliveras Jorba

Director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

Alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès
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ANNEX 2
PROGRAMA I MARC REGULADOR
DEL SIDH

ANNEX 3
CONVENI PROGRAMA MEDIACIÓ
LLOGUER SOCIAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS RELATIU AL
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES, PER A
L’ANY 2019

REUNITS
D’una banda, la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, designada per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, 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, la senyora Elisabeth Oliveras Jorba, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,

EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que
la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les
borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la
màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb
l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen
com a finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública
entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges
destinats al lloguer social.
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o
mantenir borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament
territorial, i recull les condicions de les borses, les seves funcions més rellevants, les fases
per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el
sistema de justificació de l’activitat.
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb
les administracions locals en relació a les borses de mediació per al lloguer social,
aconsella mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes borses que compleixen la finalitat
d’aproximar aquests serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit
territorial.
5. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa d'una borsa amb personal suficient
per realitzar les funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable
per coordinar les actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, de conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de
Mediació per al lloguer social en el municipi de Sant Quirze del Vallès, l’Ajuntament de

Sant Quirze del Vallès ha manifestat l’interès en la signatura del conveni de col·laboració
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de la Borsa
d’àmbit territorial municipal.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la Llei
26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord
amb els següents

PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre les parts per impulsar els programes
de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació situada
al municipi de Sant Quirze del Vallès, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la
gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.

Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer
social es compromet a:
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions
que se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de la Borsa.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa que, com a
mínim, seran d’una persona responsable de la Borsa i la coordinació amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’una persona per a les tasques
administratives, i d’una persona per a les funcions tècniques de la Borsa.
d) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del
Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que
disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a
la mateixa localitat, i donar-ne compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos
des de la signatura del present conveni.
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses
ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de cadascuna
i el model de distribució dels expedients del municipi per a la seva tramitació, ja
sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les

gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única.

2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen:
a) L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen
la mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència del
contracte de lloguer.
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la
cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

3. Realitzar funcions de mediació, que inclouen:
a) La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu
assequible.
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa
de mediació.
d) El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers.

4. Portar a terme totes les funciones establertes en el manual de gestió del Programa de
Mediació per el lloguer social, utilitzant els mitjans i les eines informàtiques que posa a la
seva disposició l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.
5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
una memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes
relatius al funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del
personal adscrit, i també el nombre d’actuacions relaciones amb els programes socials
d’habitatge, de cada anualitat.
6. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat del
servei.
7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal
de la Borsa i per a la coordinació dels serveis de mediació d’habitatges amb finalitats
socials.
8. Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en les accions de seguiment i
control que es puguin programar des de les diferents unitats. En especial, cooperar, quan
correspongui, en les auditories anuals a Oficines i Borses que l’Agència consideri oportú
programar, així com en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana, quan es
requereixi.
9. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
9.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que la Borsa rebi, procedents d’altres

administracions o entitats públiques o privades.
9.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir
les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar
que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes socials d’habitatge
que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge.
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte
desenvolupament de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes
socials d’habitatge.
3. Assessorar al personal de les Borses en tot el referent desenvolupament dels
programes la resolució de conflictes i de les casuístiques que es produeixen en la gestió
diària.
4. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a la Borsa i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades,
pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
5. Facilitar l'accés i la formació necessària per la utilització dels programes informàtics o
altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la gestió dels habitatges objecte
d’aquest conveni.
6. Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit dels programes socials
d’habitatge.

Quart. Finançament i nombre d’actuacions
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels
serveis de mediació que presti la Borsa del municipi de Sant Quirze del Vallès, amb
recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002, segons els imports següents.
- Actuacions amb contractes de l’any 2019, 450,00 euros.
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019, 200,00
euros.
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas
que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.

2. El nombre d’actuacions de mediació que s’ha previst finançar inicialment l’any 2019, és
el següent:
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2019, 10.
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es
podrà ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin
degudament a finals d’any.
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2019
s’estableix una aportació màxima global de 4.500,00 €.

Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades es farà amb la presentació de
certificacions justificatives, on hi consti el nombre de mediacions inicials o de seguiment
realitzades durant el període que es certifica.
Les certificacions, hauran de ser signades per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel
secretari de l’ ens local i hauran de justificar el nombre d’actuacions realitzades durant el
període mínim d’un mes. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya amb efectes del 31 de desembre de 2019.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran
a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis
objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de
dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els
diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els controls o auditories internes que
es consideri oportú programar anualment.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada
per la Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga
del conveni prevista en el pacte Onzè.

Setè. Protecció de dades
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que
signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de
protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Vuitè. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present
conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya.

Novè. Resolució per incompliment
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,
la seva resolució.

Desè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb caràcter previ a la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzè. Vigència i efectes
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.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la
data expressats en l’encapçalament.

Judith Gifreu i Font
Directora de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès

ANNEX 4
CONCESSIONS FONS PEL FOMENT DEL
LLOGUER I GESTIÓ D’HABITATGES
ASSEQUIBLES

