
                      Informació en matèria de convenis i encomanes de gestió

Obligats a la

Data signatura Parts signants Duració realització de les Obligacions econòmiques conveniades Aportacions:

prestacions

07/11/2011

25/11/2020 -

Objete del conveni / addenda
Modificacions 

realitzades

Conveni entre el Consorci del barri de La 

Mina i  la societat municipal Pla de 

Besòs, SA, per a la encomana de gestió 

de la gerència del Consorci del barri de 

La Mina

Consorci del barri de La Mina i 

Pla de Besòs, SA, Oficina Local 

d´Habitatge

2 anys des de 

1/10/2020, 

prorrogable per 2 

anys més

89.967,12 € Iva exclòs anuals

Addenda de          

27-03-2012 

afegint 3 

habitatges més

Consorci del Besòs, 

la Junta de 

Compensació del 

sector de "La 

Catalana", 

l'Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs, 

Regesa i Pla de 

Besòs, SA, Oficina 

Local d´Habitatge

Conveni de col·laboració 

interadministrativa entre el Consorci del 

Besòs, la Junta de Compensació del 

sector de "La Catalana", l'Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs, Regesa i Pla de 

Besòs, SA, per al reallotjament de 

determinades famílies afectades per 

l'execució de projecte de compensació 

del sector de "La Catalana"

Consorci del Besòs, la Junta de 

Compensació del sector de "La 

Catalana", l'Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, Regesa i Pla de 

Besòs, SA, Oficina Local 

d´Habitatge

-

Pla de Besòs, SA, Oficina Local d´Habitatge, prestarà la seva 

col·laboració al Consorci del Besòs en l'administració i 

gestió dels habitatges objecte d'aquest conveni i no 

percebrà honoraris de gestió per la realització d'aquestes 

tasques

Pla de Besòs, SA, 

Oficina Local 

d´Habitatge
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10/03/2022 -

10/03/2022 -

29/12/2020

Agència de l'Habitatge de 

Catalunya i l'Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs

2022

Aportació d'acord amb el nombre d'actuacions realitzades

Pla de Besòs, SA, 

Oficina Local 

d´Habitatge

Adhesió d’ajuntaments per col·laborar 

en el desplegament del programa 

reallotgem de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya. 

Agència de l'Habitatge de 

Catalunya i l'Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs

2021 - 

Addenda al conveni de col·laboració 

entre l'Agència de l'Habitatge de 

Catalunya i l'Ajuntament de Sant Adrià 

de Besòs, relatiu al Programa de 

mediació per al lloguer social 

d'habitatges

Agència de l'Habitatge de 

Catalunya i l'Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs

2022
Aportació màxima global de 9.700,00 €, d'acord amb el 

nombre d'actuacions realitzades

Aportació màxima global de 21.046,00 €, d'acord amb el 

nombre d'actuacions realitzades

Pla de Besòs, SA, 

Oficina Local 

d´Habitatge

Pla de Besòs, SA, 

Oficina Local 

d´Habitatge

Objete del conveni / addenda
Modificacions 

realitzades

Addenda al conveni de col·laboració i 

d'encàrec de gestions entre l'Agència de 

l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament 

de Sant Adrià de Besòs, relatiu a l'oficina 

local d'habitatge/borsa situada en 

aquest municipi
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