Document electrònic amb CSV: 14157733740655040631

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Habitatge

Santiago Blanco Serrano, Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2022, va adoptar, entre
d’altres, i a reserva de l’aprovació de l’acta, l’acord literal que a continuació es trasllada:
“9. Aprovació addenda conveni col·laboració per l'encàrrec de gestió a favor del Consell
Comarcal del Garraf i pròrroga per al 2022 per a la gestió d’activitats i serveis de cartera
d’habitatge.

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, Presidenta de la Comissió Informativa Qualitat de Vida,
Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats, i a proposta de la regidora de patrimoni, Sra. Ana
Herrera Bordallo, presento al Ple de la Corporació el següent dictamen:
Mitjançant acord del Ple de la Corporació en sessió, de data 15 de desembre de 2020, es va
aprovar el Conveni de col·laboració, amb el Consell Comarcal del Garraf, per a l’encomana de
gestió dels serveis i activitats en matèria d’habitatge, relacionats amb el conveni que aquest
Ajuntament havia signat amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya, per a constituir-se com a
oficina local d’habitatge.
Al novembre de 2021, l’Agència de l’habitatge de Catalunya ha proposat a aquest Ajuntament,
la signatura d’un nou Conveni, en relació amb l’oficina de rehabilitació municipal, per a la gestió
dels ajuts, en matèria de rehabilitació residencial, aprovats per la Generalitat, en el marc del Pla
Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència, per fer front a la crisi derivada de la Covid19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU.
Atès que, és d’interès, per aquest Ajuntament, assumir la gestió d’aquelles tasques
proposades, cal ampliar l’encomana de gestió realitzada al Consell Comarcal, per tal que pugui
gestionar i tramitar tots els serveis i activitats que l’Ajuntament passarà a assumir, a partir del
2022, de conformitat amb l’addenda que s’ha preparat.
Per altra banda, la clàusula cinquena del Conveni de col·laboració signat per l’encomana de
gestió disposa que entrarà en vigor a la data de la seva signatura i restarà vigent fins el 31 de
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desembre de 2021, podent-se prorrogar, per anys naturals, si cap de les parts procedeix a la
seva denúncia, amb una antelació mínima de 2 mesos i que en qualsevol cas, el termini màxim
de vigència no serà superior a 4 anys, incloses les pròrrogues. Que a la vista d’aquella
clàusula, és d’interès per les parts, prorrogar expressant aquell Conveni.
Vista l’addenda preparada, l’informe de la Cap del Servei d’Habitatge i Patrimoni, Eva Garrido
Juan, de data 26 de novembre de 2021, així com la normativa d’aplicació mitjançant la memòria
justificativa signada en data 14 de desembre de 2021.
Vist l’informe de Secretaria número 570/2021, de 17 de desembre.
Vist l’informe de fiscalització d’Intervenció 2022/0002
De conformitat amb els antecedents, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- APROVAR l’ADDENDA al Conveni de col·laboració signat per a l’encomana de
gestió dels serveis i activitats en matèria d’habitatge, entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
SEGON.- APROVAR l’autorització i disposició de l’addenda per import de 20.000€, segons
desglòs econòmic següent:
PAM: 1.1.2 Promoure accions adreçades a la gestió de l’habitatge públic i a la preservació del
dret fonamental de l’habitatge
Programa: 1521
Orgànic: 31001
Econòmic: 46500
Imports Addenda: En funció dels ingressos de l’Agència, amb un màxim de 20.000€ i 400€ per
cada habitatge rehabilitat.
Projecte: 2021_02_0019
Fase de la despesa: AD
Concepte: Transferència conveni habitatge – Consell Comarcal del Garraf
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa, senyora Abigail Garrido Tinta, per a la signatura
d’aquella Addenda al Conveni.
QUART.- APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració per l’encomana de gestió dels
serveis i activitats en matèria d’habitatge, entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, per l’anualitat 2022.
CINQUÈ.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la pròrroga del conveni, per un
import de 9.086,28€, en concepte d’aportació municipal, segons el desglòs econòmic
següent:
PAM: 1.1.2 Promoure accions adreçades a la gestió de l’habitatge públic i a la preservació del
dret fonamental de l’habitatge
Programa: 1521
Orgànic: 31001
Econòmic: 46500
Imports pròrroga Conveni: 34.500,00€, ingressos de l’Agència
9.086,28€, aportació municipal
TOTAL IMPORT: 9.086,28€
Fase de la despesa: AD
Concepte: Transferència conveni habitatge – Consell Comarcal del Garraf
SISÈ.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, els següents acords que es prenguin en relació
a aquest Conveni de encomana de gestió, tant pel que fa a modificacions, com per les
corresponents pròrrogues, amb l’objectiu d’agilitzar i ser més eficient en l’adopció d’aquells
acords.
SETÈ.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Garraf.
La regidora, Sra. Anna Ma Herrera Bordallo fa una explicació del tema.
Després d’un debat es sotmet el dictamen a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.”
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I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Abigail Garrido
Tinta.

Sant Pere de Ribes, 15 de març del 2022

Sant Pere de Ribes, 16 de març del 2022

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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