Unitat:
Ref. Exp.:

Presidència
60/2021/SQALC

Aprovar encàrrec de gestió OLH i altres serveis Habitatge a COMU

ANTECEDENTS DE FET
D’ençà de la creació de la societat municipal d’habitatge COMU Sant Quirze del Vallès,
S.L.U. (en endavant COMU) l’any 2001, i la creació de l’Oficina Local d’Habitatge del
municipi l’any 2009, la xifra de població de Sant Quirze del Vallès ha augmentat
considerablement, essent de 13.259 habitants a l’any 2001, 18.462 a l’any 2009 i 20.195 a
l’any 2020.
Aquest augment del tram poblacional, unit a una ferma voluntat municipal, han fet que les
actuacions que s’han anat desenvolupant al municipi en matèria d’habitatge els darrers
anys s’hagin incrementat de manera notable. Clar exemple son els serveis oferts a la
ciutadania a través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) en virtut dels convenis subscrits
amb la Diputació de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i també el Servei
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), Borsa de Mediació (BM) i Foment del
lloguer i gestió d’habitatge assequible (FLA).
Els quatre serveis indicats han estat prestats fins a data d’avui per la COMU mitjançant
convenis. Es fa necessari, no obstant, articular a l’actualitat les relacions i els mecanismes
de coordinació entre l’ens local i la societat municipal a través d’un únic instrument,
l’encàrrec de gestió, que contempli de manera unificada els serveis que l’Ajuntament li
encarrega a COMU, en el marc de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, relatiu als encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans
propis personificats.
Atesa la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
de la societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U. segons consta a l’article 2
dels seus estatuts, d’acord amb la modificació dels mateixos aprovada pel ple en funcions
de Junta General de la societat, i la aprovada el 4 de maig de 2021, amb la voluntat de
precisar millor el seu objecte social i explicitar la seva idoneïtat per poder assumir les
activitats prestacionals que l’Ajuntament li vulgui encomanar.
FONAMENTS DE DRET
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- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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
- Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern sobre les obligacions de transparència de l’administració local en matèria de
planificació i programació.
- Decret d’Alcaldia número 20192226, d’1 de juliol de 2019, de delegacions de l’alcaldessa
en matèria de contractació, en punt tercer del dispositiu primer del qual es reserva la
competència per Alcaldia de l’inici, la tramitació i resolució dels expedients de contractació
quan es tracti procediments oberts amb valor estimat de contracte de 15.000,00 € fins a
100.000,00 € (sense IVA), per a tots els tipus de contractes (obres, serveis i
subministraments).
- Informe del secretari municipal accidental número 17/2021 de 12 juliol de 2021.
- Informe de l’interventor municipal de 12 de juliol de 2021.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primera.- Encarregar a la societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U. com a
ens instrumental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la prestació dels serveis en
matèria d’habitatge següents:
- Oficina Local d’Habitatge.
- Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge.
- Borsa de Mediació per al Lloguer assequible.
- Gestió del Fons de prestació “Foment del lloguer i gestió d’habitatge assequible”.
Segona.- Aprovar el redactat del Contracte-Programa que formalment articula l’encàrrec
de gestió i que consta com a document adjunt en l’expedient administratiu amb número
60/2021/SQALC. En el detall del Contracte-Programa s’estableix, entre d’altres, la durada
de l’encàrrec, que es preveu des de la data de la seva formalització fins a 31 de desembre
de 2022, i el seu cost, que serà de 93.956,95 euros.
Tercera.- Aprovar els documents comptables AD i ADFUT per import de 48.087,04 euros i
45.869,91 euros, respectivament, amb càrrec a la partida pressupostària
1400/1520/2279900.
Quarta.- Publicar la present resolució i els documents que integren l’expedient al Perfil del
Contractant i Portal de Transparència de l’Ajuntament.
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Cinquena.- Notificar la present resolució a COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U.
Sisena.- Donar compte de la present resolució al proper ple ordinari que es celebri.

Ho disposo,

Dono fe,
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