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Diputació de 	IFlm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident primer i 
Barcelona 	Diputat President delegat de l'Área de Territori i Sostenibilitat 

de la Diputació de Barcelona, i facultat d'acord amb el Decret 
de la Presidéncia núm. 8749/15, de data 8 d'octubre de 
2015, sobre nomenament de les presidéncies delegades 
d'árees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l'exercici de competéncies, publicat en el BOPB 
de 13 d'octubre de 2015, assistit pel Secretari delegat de 
l'Área de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidéncia de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de 
desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de 
gener de 2014. 

Universitat 	Dr. Josep Anton Ferré Vidal, Rector Magnífic de la 
Rovira i Virgili 	Universitat Rovira i Virgili, en virtut del seu nomenament pel 

Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig 
de 2014), que representa aquesta institució d'acord amb les 
competéncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la 
Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 202/2003, de 
26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003) 
modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de mar9 (DOGC 
6100, de 2 d'abril de 2012). 
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I. La Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) és una institució pública 
dedicada a la prestació del servei públic de l'educació superior i de la 
investigació, mitjangant la docéncia, la recerca i l'extensió universitária. 

La Cátedra d'Habitatge de la URV és el resultat de la recerca i els projectes 
que sobre habitatge es venien fent des de l'ámbit jurídic des de l'any 1996 i que 
venen auspiciats pel Grup de Recerca d'Accés a l'Habitatge de la URV. Té com 
a objectiu establir crear una plataforma estable en recerca, docéncia i 
transferéncia de coneixements en matéria d'habitatge des d'un punt de vista 
interdisciplinar i internacional. 

Aquesta línia d'investigació está vinculada a escala estatal amb el Grupo de 
Investigación Internacional para el Desarrollo de la Propiedad Urbana y Rústica 
(GIPUR), i a escala internacional amb l'European Network for Housing 
Research (ENHR). 

II.La Diputació de Barcelona, a través de l'Área de Territori i Sostenibilitat, té, 
entre els seus objectius, donar suport als ens locals per contribuir a assegurar 
la prestació i el compliment de les competéncies municipals en matéria 
d'habitatge. 

III.La Geréncia de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, adscrita a l'Área 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, presta assisténcia als 
ens locals en aquesta matéria mitjangant la realització de plans, projectes i 
estudis, com per exemple els plans locals d'habitatge o els estudis de viabilitat, 
i els dóna suport en l'ámbit de les promocions d'habitatge públic protegit 
mitjangant el Registre d'Entitats Promotores d'Habitatge Protegit, fent difusió i 
formació als responsables municipals, entre d'altres accions d'acompanyament. 

IV. Per tal de millorar i adequar el suport que presta als ens locals, la Geréncia 
de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona 
impulsa estudis, intercanvis i experiéncies pilots que permetin donar resposta 
als nous reptes que en matéria d'habitatge tenen avui els ens locals, plantejant 
la possibilitat d'incloure dins d'aquests treballs diferents hipótesis económiques 
en la promoció d'habitatges les opcions de propietat compartida i propietat 
temporal, i l'estudi de possibles solucions a aquells habitatges i equipaments 
ocupats illegalment, entre d'altres. 

V. Atés que els plantejaments conjunts de la URV i la DIBA tenen molt interés 
des del punt de vista de la promoció d'habitatge públic i es basen en 
experiéncies contrastades al Regne Unit, no havent-se fet fins ara cap estudi 
de viabilitat económica d'aquests models comparant-los amb els tradicionals de 
compra i lloguer, es considera de máxim interés poder aportar aquest estudi 
económic. 

2 



   

Diputació 
Barcelona nl 

Mancomunitat 
de Catalunya 

 

VI. L'article 108. 3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols 
amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquestes, en l'ámbit de les competéncies respectives 
i per a la consecució de finalitats d'interés comú. 

Així doncs, la coHaboració i suport de la Diputació de Barcelona a la línia 
d'investigació d'Accés a l'Habitatge de la URV en la recerca de noves formes 
de tinenga immobiliária i d'altres qüestions en relació amb l'habitatge és un 
instrument eficag per al desenvolupament de les funcions de la Diputació de 
Barcelona esmentades en els punts II, III i IV. 

VII. La minuta d'aquest conveni va ser aprovada pel Decret de l'Excma. Sra. 
Presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 9405/2015, de data 21 d'octubre 
de 2015. 

Per tot aixó, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regeix pels següents: 

PACTES 

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de collaboració entre la 
Diputació de Barcelona la URV, mitjangant la Cátedra d'Habitatge, 
especialment en l'actual conjuntura socioeconómica que en dificulta l'accés, i 
d'altres estudis d'habitatge que siguin d'interés mutu. 

Segon. La Diputació de Barcelona aportará mitjans técnics i materials per al 
desenvolupament de les activitats resultants d'aquesta col-laboració. Aquests 
mitjans consisteixen en el personal i el material ja existent a la Geréncia de 
serveis d'habitatge, urbanisme i activitats, per tant no suposaran cap despesa 
económica. 

Tercer. Totes dues institucions es comprometen a intercanviar informació 
sobre les activitats d'interés mutu en matéria d'habitatge que cadascuna dugui 
a terme a través dels mecanismes que s'estableixin amb aquesta finalitat. 

Quart. Ambdues parts s' obliguen a introduir en tot el material que s'editi 
(escrit, gráfic, audiovisual o d'altra mena) la referéncia a la col-laboració 
establerta en aquest conveni. Aquesta obligació no generará cap despesa 
económica. 

o 

o 
o o 
o 
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Els drets d'explotació de les obres que publiquin les parts s'hauran de épa ir a 
parts iguals entre la URV i la Diputació de Barcelona, respectant sempre'el-dam 
dels autors i la seva vinculació amb la institució. 

Cinqué. El present conveni és vigent des de que se signa i té una durada de 
quatre anys. Aquest termini es podrá prorrogar expressament per acord de les 
parts. 

Sisé. Les modificacions del conveni hauran de ser aprovades per ambdues 
parts i, un cop aprovades, s'han d'adjuntar com a annex al conveni, del qual 
formen part integrant. 

Seté. Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

• Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de 
vigéncia. 

• Per mutu acord de les parts signatáries: qualsevol de les parts pot 
denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l'altra amb sis 
mesos d'anticipació. 

• En tots els casos s'han de fínalitzar totes les tasques i compromisos 
previstos en el moment de la denúncia o modifícació del present 
conveni. 

• Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels 
contractes administratius, Ilevat que siguin incompatibles amb les 
normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació. 

Vuité. Per assegurar la coordinació de les iniciatives i actuacions previstes en 
aquest conveni, es podrá constituir una comissió técnica de seguiment, 
integrada paritáriament per representants de cadascuna de les parts, que tingui 
com a funció, entre d'altres, acordar els criteris de collaboració en l'ámbit 
operatiu i financer, si escau, i acordar les especificacions necessáries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni. 

Nové. En tot alló no previst en aquest conveni, i sense perjudici de la resolució 
de mutu acord entre ambdues parts, cal aplicar el régim jurídic general 
constittat per les disposicions següents: 
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• La Carta Europea d'Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 
d'octubre de 1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

• La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local. 

• El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de régim local de Catalunya. 

• El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya. 

• La resta de la normativa concordant relativa a l'assisténcia i la 
cooperació local i la contractació de les administracions públiques. 

Desé. La naturalesa administrativa d'aquest conveni fa que els órgans de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu siguin competents per resoldre en 
darrera instáncia els conflictes i incidéncies que puguin suscitar-se. 

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i data que s'assenyalen. 

Tarragona, 	1 9 NOV, 2015 

Per la Universitat Rovira i Virgili 

El Rector de la Universitat 

Barcelona, 	° 3 DES, 2015 

Per la Diputació de Barcelona 

El Vicepresident l er.  i President 
delegat de l'Área de Territori i 
Sostenibilitat 

Josep Anton Ferré Vidal 	 Dionís G ras i Rubio 

ecretari delegat de l'Área 
de Territori i Sostenibilitat 
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