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2.11. Conveni ~ Xarxa Xaloc (prèvia aprovació, si de cas, de la urgència) 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la GV participa, a 
través de l'Institut Valencià de l'Edificació, en el projecte d'innovació SAV€ THE HOMES. 
 
Es tracta d'un projecte Horizon 2020, Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea, que sorgeix 
motivat per la necessitat de descarbonització del sector de l'edificació, en aquest cas, de l'edificació 
residencial, i amb l'objectiu d'accelerar la ràtio anual de renovació d'edificis residencials, és a dir, el nombre 
d'habitatges que es rehabiliten en la CV anualment. 
 
2. Dins d’aquest context es planteja la Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge, XALOC, 
com a organisme col·laborador de la Generalitat i en la condició d'organisme de servei integral de gestió, 
informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració 
urbana per a facilitar l'accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans. 
 
3. Per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la GV, es 
fa necessari per a una major eficiència i una assistència al ciutadà més directa, encomanar la gestió, 
informació, mediació social i assessorament en les esmentades matèries a favor de les entitats locals.  
 
4. La Mancomunitat de la Ribera Alta té capacitat de gestió suficient per a dur a terme les activitats i serveis 
propis de la Generalitat en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis, per al 
desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en l'experimentació d'un cas pilot per a la creació de 
la futura xarxa d'oficines XALOC, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació 
d'edificis i regeneració urbana de la CV, estant interessada en obtindre d'aquesta conselleria els recursos 
econòmics necessaris per a la seua realització. 
 
5. A estos efectes, s’estima necessari acceptar l’encàrrec de gestió i la formalització del conveni redactat a 
l’efecte des de la GV. 
 

Fonaments jurídics 
1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 11, la figura 
de l’encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració per raó d’eficàcia 
o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L’encàrrec de gestió que pretén 
compleix amb el que es disposa en aquesta norma. 
 
2. El conveni que es formalitza en execució de l’esmentat encàrrec de gestió s’insereix en la tipologia 
prevista en l’article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic del sector públic, 
que preveu la possibilitat que una administració pública encomane a una altra les tasques o funcions de 
caràcter material, tècnic o de serveis –que no es regisquen pel dret privat- quan la primera no tinga els 
mitjans tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les parts per raons d’eficàcia, El contingut del 
conveni inclou els requisits establerts en aquest. 
 
3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als municipis per la Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (d’ara en avant, LRSAL) i recollides en l’article 
25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, les següents matèries: I. Urbanisme, i; 
II. Medi ambient urbà, i per tant entre les atribuïbles a les mancomunitats. 
 
4. És competència del Ple de la mancomunitat l’aprovació de l’encàrrec de gestió i la formalització de 
convenis amb altres administracions públiques, segons el que s’estableix en l’article 47.2.h de la Llei 7/185 
de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local. 
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Es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 
  
Primer. Acceptar l’encomanda per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la GV a esta 
Mancomunitat, de la gestió del projecte d'innovació consistent en l'experimentació d'un cas pilot per a la 
creació d’una futura xarxa d'oficines XALOC, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, 
rehabilitació d'edificis i regeneració urbana, en la CV. 
 
L’encomanda s’instrumentalitzarà/regulara mitjançant un conveni específic, redactat i firmat a l’efecte. 
 
Segon. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el “Conveni entre la Generalitat, a través 

de la Conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica, i la Mancomunitat de la Ribera Alta, per al 

desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en la constitució d'un cas pilot d'oficina per a la 

creació d’una futura xarxa d'oficines d'habitatge XALOC”, al qual es regulen les condicions de la 
col·laboració entre amb dues entitats en relació a este projecte. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seua signatura i tindrà una vigència de 12 mesos, 
podent-se prorrogar anualment fins a un màxim de quatre anys. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 

Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per al que resulte necessari per a dur a bon fi 
l’acord.  
 

Quart. Traslladar este acord a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'habitatge i arquitectura 
bioclimàtica de la GV. 
 
Alzira, el president 
 


