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i Arquitectura Bioclimatica 

Proposta d'acord de de 2022, del Consell, d'autorització del Conveni singular entre la 
Generalitat, a través de la Vicepresidencia segona i conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, i l'Ajuntament de Torrent peral desenvolupament d'una oficina integrada en 
la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa XALOC) 

Amb data 26 de juny de 2020, es va aprovar pel Consell el conveni tipus que posava en marxa 
una experiencia pilot pera la futura creació de la Xarxa XALOC, conveni que va ser subscrit amb 
19 entitats locals. 

El desenvolupament de les actuacions en materia d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació 
d'edificis per part de la Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 
Bioclimatica exigeix una immediatesa i proximitat deis órgans gestors a la ciutadania. Així dones, 
pera una majar eficiencia i una assistencia al ciutada més directa, es fa necessari encomanar la 
gestió, informació, mediació social i assessorament en les esmentades materies a favor de les 
entitats locals. 

Aquesta proximitat i seguiment directe a la ciutadania en materia d'habitatge no pot prestar-se 
per aquesta conselleria per falta de mitjans personals i materials en els corresponents termes 
municipals, mitjans in situ deis que sí que poden disposar les corresponents entitats locals a 
través del finanr;:ament previst en el present conveni. 

L'experiencia adquirida durant el temps que s'ha dut a terme aquest projecte pilot ha condu'it a la 
creació material de la xarxa, a través de la publicació del Decret 199/2021, de 1 O de desembre, 
del Consell, de creació de la Xarxa d'Oficines locals d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració 
urbana (Xarxa Local - XALOC), que recull, entre altres coses, el contingut deis convenís a 
subscriure d'acord amb aquesta experiencia i que s'incorporen en el conveni tipus . 

El nou conveni tipus té, també, com a objectiu dotar d'estabilitat (financera i mitjans materials i 
personals) a les oficines, tant ja existents, com de nova creació durant els exercicis establits en 
aquest, amb la finalitat que el servei a la ciutadania es preste amb continu'itat i qualitat. 

En virtut d'aixó, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17.f) de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, l'article 160.1 b) de la Llei 1 /2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i l'article 12.6 del Decret 
176/2014, de 1 O d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenís que subscriga la 
Generalitat i el seu registre, a proposta del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge 
Arquitectura Bioclimatica, el Consell, en la reunió de data 1 O juny de 2022 

ACORDA 

Autoritzar la subscripció pel Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura 
Bioclimatica, del conveni de referencia que consta a l'expedient i les dades identificatives del qual 
són les següents: 

Tipus de conveni Conveni singular derivat de conveni tipus amb despesa 
- Generalitat: Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge 

Parts signants i Arquitectura Bioclimatica 
- Aiuntament de Torrent 
El present conveni té per objecte establir les condicions de 
l'encarrec de gestió entre la Vicepresidencia Segona i 

Objecte 
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimatica i l'Ajuntament 
de Torrent, en el desenvolupament d'una oficina d'habitatge, 
rehabilitació i regeneració urbana, integrada en XALOC, 
regulada mitjan<;:ant Decret 199/2021 de 1 O de desembre, del 
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1 Conselleria d'Habltatge 
i Arqui tectura Bioclimatlca 

Consell , de creació de la Xarxa d'Oficines locals d'Habitatge, 
Rehabilitació i Reqeneració urbana (Xarxa XALOC) 

Dades pressupostaries 
Despesa (maxima) 302.666, 16 euros 
Aplicació pressupostaria 14.01 .02.431 . 70.227 (Cap. 11) distribuido en las anualidades 
GVA 2022, 2023 y 2024. 
Data inici prevista En la data de la signatura del conveni 
Data final prevista 31 de desembre de 2024 
Possibilitat de prórroqa SI 
Autoritat signant perla GVA Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge 

Bioclimatica 
IDENTIFICACIÓ UNÍVOCA DE LA PROPOSTA DE CONVENI 
Data 
csv 

Valencia, en la data de la signatura electrónica 
El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimatica 

Firmado por Héctor !llueca Balles t er e l 
02/06/2022 16:51 : 38 

i Arqu itectura 

PEL CONSELL EN LA 
UNIÓ DEL DlA 

1 O JUNY 2022 
LA C 

ÓNICA OL TRA JAROUE 
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