
 
 

 

 
 

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA 
D’HABITATGE AMB L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT  

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi 
Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea.  
 
 

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

EXPOSEN 
 
1. Que el 17 de juliol de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

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

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

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

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



 
 

 

 
 

 
P A C T E S  

 
Primer. Pròrroga del CONVENI  
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 
31 de desembre de 2024.  
 
Segon. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 

2021, que ha d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de quinze mil 
cent cinquanta euros (15.150 EUR).  
 

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

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

enllà del 31 de gener de l’anualitat respectiva.  

 

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

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 

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

Tercer. Vigència de la pròrroga 
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.  
 
Quart. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
acord seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
 
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i 
ratifiquen en senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe. 
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