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ADDENDA D’INCORPORACIÓ D’UN NOU HABITATGE DE TITULARITAT PÚBLICA 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES 
GIRONINES   
 

 
REUNITS 

 
 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director adjunt de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, qui intervé en nom i representació d’aquesta entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya, facultat per resolució de data 2 d’octubre de 2018 
d’autorització de signatura en matèria de convenis i d’acord amb l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost i amb la delegació de signatura que preveu l’article 12 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre.  

I d’una altra part, el senyor Josep Mª Solé Chavero, gerent de la Fundació Tutelar de les 
Comarques Gironines que actua en nom i representació de l’esmentada Fundació, de la 
qual ostenta la representació legal, segons resulta del poder atorgat en data 10 de juliol 
de 2015 pel notari de Girona, el senyor Ramon Coll Figa, amb el número 1500 del seu 
protocol i de conformitat amb l’Acord del Patronat de data 4 de març de 2016 i ratificat 
per Certificat de 5 de març de 2020.                     .  

Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar i atorgar aquesta 
addenda i    

 
EXPOSEN 

 
 

I.- En data 15 d’abril de 2015, es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines 
per un termini d’un any, prorrogable per igual termini, relatiu a la cessió d’un habitatge 
al municipi de Girona, c/ plaça de Sant Feliu, 3, 3r-3a (ref.17-9250-0009) de titularitat 
pública, per a aquelles persones de la Fundació amb especials necessitats d’atenció.  
 
II.- En data 10 de setembre de 2015, 20 de juliol de 2016, 30 de maig de 2017 i 27 de 
març i 14 de novembre de 2018, es van signar diferents Addendes al Conveni, en el que 
s’hi han incorporat fins a 8 habitatges més i s’ha establert una prorroga fins el 15 d’abril 
de 2021.  
 
III.- La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines ha sol·licitat a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya disposar d’un nou habitatge públic, per a aquelles persones en 
situació de vulnerabilitat, que per causes de malalties mentals, efectes de l’envelliment 
o d’una discapacitat intel·lectual necessiten suport per l’exercici de la seva capacitat 
jurídica. 
 
IV.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té un habitatge disponible al municipi de 
Blanes, situat al  c/ Ter, 17, 3r-1a, (ref.17-9210-0097) del qual ja ha lliurat la possessió 
a l’esmentada Fundació.  
 
V.- L’article 2 de la Llei 13/2009, estableix que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té 
com objectiu executar i gestionar les  polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat de Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de 
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cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens 
de caràcter públic o privat. 
 
VI.- Anirà a càrrec de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines el pagament de 
la contraprestació per la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge i els imports de les 
previsions de l’IBI i els serveis que queden reflectits en el quadre annex a aquesta 
addenda.  
 
 
I d’acord amb les exposades manifestacions,     
 

 
ACORDEN 

 
 
Única.- Incorporar l’habitatge del c/ Ter, 17, 3r-1a, de Blanes (17-9210-0097) al Conveni 
de col·laboració subscrit en data 15 d’abril de 2015 entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, i amb vigència fins el 15 
d’abril de 2021.   
   
I en prova de conformitat les parts signen la present addenda per duplicat, en el lloc i la 
data expressats en l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
Director Adjunt de l’AHC            Fundació Tutelar de les Comarques Gironines  
(Autoritzat per Resolució 2.10.2018)             
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ANNEX   

       

Referència   Habitatge   

 

Superfície 

  útil     

   

 Cessió mensual   
Previsió 

Quota 

Comunitària    

Previsió IBI  Total   

17-9210-0097 C/ Ter, 17, 3r-1a, de Blanes 76,73 m2 169,64€ (hab)+23,88€ (ga)   40€ 32,95€ 266,47€  
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