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ANUNCI del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, relatiu a donar publicitat als convenis de 
col·laboració subscrits pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona durant 2014 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis de col·laboració s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el web corresponent. 
En conseqüència, 
 
RESOLC 
 
Donar publicitat als convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona durant l’any 2014,que es detallen en l’annex. 
El text íntegre dels convenis de col·laboració es pot consultar en el web del Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio.html 

 
Barcelona, 7 de maig de 2015 
 
 
Josep M. de Torres i Sanahuja 
Gerent 
 
ANNEX 
 
Entitat: Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat 
Objecte:  Regular les transferències corrents i/o de capital, per a l’any 2014 
Data de signatura: 18 de febrer de 2014 
 
Entitat: Institut Municipal de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
Objecte:  Gestió dels programes de rehabilitació a Barcelona per a l’any 2014 
Data de signatura: 24 de febrer de 2014 
 
Entitat: Institut Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona 
Objecte:  Assessorament jurídic per l’exercici 2014 
Data de signatura: 24 de febrer de 2014 
 
Entitat: Agència de l’Habitatge 
Objecte:  Rehabilitació d’edificis d’habitatges dels barris de Canyelles i del sud-oest del Besòs 
Data de signatura:  26 de febrer de 2014 
 
Entitat: Barcelona Gestió Urbanística, SA (ens instrumental de gestió directa de l’Ajuntament de 
Barcelona) 
Objecte:  Gestió integral de les oficines d’habitatge de Barcelona durant l’any 2014 
Data de signatura: 24 de febrer de 2014 
 
Entitat: Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i afins de Barcelona 
Objecte:  Establir un marc de relació estable per treballar l’objectiu comú de fomentar l’eficiència 
energètica en els edificis d’habitatges de Barcelona 
Data de signatura: 20 de novembre de 2014 
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