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Ass:  Adhesió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per formar part de la 
Xarxa  d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 2020

RESOLUCIO ALCALDIA

Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès gestiona des de l’any 2019 un 
habitatge al carrer de Dalt, 85 2n. segons el que s’estableix al Pla per al dret a 
l’habitatge.

Atès que de conformitat amb l’article 25 del Decret 75/2014, de 23 de maig, del Pla 
per al dret de l’habitatge, cal determinar mitjançant un acord anual entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i les entitats o ajuntaments que gestionen habitatges 
d’inserció el nombre d’objectius anuals d’habitatges a incloure en el sistema i el 
procediment de càlcul dels ajuts.

Atès que la Direcció de Programes Socials d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, coordinadora del funcionament de les Xarxes d’Habitatges d’Inserció 
Social, ha presentat una proposta d’acord per l’any 2020, per a l’adhesió de 223 
entitats socials i ajuntaments amb un total de 2.741 habitatges, més 31 Municipis, 
amb 106 habitatges, que donen compliment a l’article 5.6 de la Llei 24/2015 de 29 
de juliol.

Per tot això, i amb la finalitat de determinar el nombre inicial d’habitatges que 
s’inclouran en el sistema d’ajuts de la Xarxa d’habitatges d’inserció per l’any 2020, 
s’ha de prendre acord per a formar part de l’esmentada Xarxa, per gestionar 
l’habitatge esmentat dins del programa d’habitatges d’inserció.

Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, preveu una aportació màxima de 
3.000,00 euros i de fins a 4.500,00€ en determinats municipis que presenten una 
forta demanda de Mesa de valoració per a Situa ions d’Emergències Econòmiques i 
Socials de Catalunya, destinats a cobrir el 60% del lloguer de l’habitatge per cada 
habitatge gestionat 

Atès que per tal de donar compliment al que preveu el Pla per al dret a l’habitatge, 
les entitats i ajuntaments s’ha previst que s’adhereixin a aquest Acord, mitjançant el 
document d’adhesió que han de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
segons el model que s’indica.

Les aportacions a les entitats i ajuntaments, es faran un cop justificades les 
despeses, relacionades, referides a l’habitatge, davant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, i s’hauran de presentar abans del 31 de desembre de 2020. No obstant, 
es podrà fer una bestreta a compte, d’un 50% del valor final previst, a petició 
raonada de l’entitat o ajuntament beneficiari i amb la justificació prèvia de l’import 
sol·licitat.
Vist l’informe de la cap de l’àrea de Serveis i Arenció a les Persones de data 31 de 
gener de 2018.
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Vist l’informe de la Cap de l’Atea de Serveis i Atenció a les Persones de data 30 de 
juny de 2020

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament, 
mitjançant Decret 845/15 de data 9 de juliol de 2015.

Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el 
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per 
delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d’índole 
tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En els supòsits 
de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament dependents, el 
coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan delegant. En tot 
cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser notificat a les persones 
interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la resolució final que es dicti. 
Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, encara que es pot impugnar 
en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.

Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular de 
la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,

RESOL

PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei 
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SEGON.- Aprovar sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya adherir-se a la 
seva proposta per formar part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 
2020.   

TERCER.- Formalitzar la petició via EACAT amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

QUART.- Comunicar la resolució a l’Area de Serveis Econòmics i als Serveis 
Socials Municipals.
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