
 
R

e
g

e
s
a
 A

p
a

rc
a
m

e
n
ts

 i
 S

e
rv

e
is

, 
S

A
. 
A

-6
2
6

0
8

0
8

8
. 
R

e
g
is

tr
e

 M
e
rc

a
n
ti
l 
d
e
 B

a
rc

e
lo

n
a

, 
V

o
lu

m
 3

7
7

8
9

, 
F

o
li 

6
5
, 

F
u

ll 
B

-2
3
9

0
0
2
, 

In
s
c
ri

p
c
ió

 2
4
a
 

Relació de convenis vigents 

 

Data  Parts signatàries Actuació Contingut del conveni 

13.05.2002 Ajuntament de Barcelona- 
RASSA 

Aparcaments de Plaça 
Ferran Reyes i Plaça 
Maragall 

Construcció i explotació dels aparcaments 
subterranis situats al carrer  Biscaia-Av. Meridiana 
(Plça de Ferran Reyes) i  Plaça Maragall 

10.05.2004 Ajuntament de Barcelona 
- RASSA 

Aparcament de Cristòfol de 
Moura 

Construcció i explotació de l'aparcaments 
subterrani situat al carrer Cristòfol de Moura  

02.12.2004 Consell Comarcal del 
Barcelonés-RASSA 

Park&Ride Regulació de les condicions d'ocupació de terrenys 
comarcals per a la seva explotació com 
aparcament per turismes i vehicles industrials. Es 
complementa amb una addenda de 1 de gener de 
2012 

06.10.2005 Ajuntament de Barcelona 
- RASSA 

Aparcament Plaça Wagner Construcció i explotació d'un aparcament 
subterrani a la Plaça Wagner 

23.11.2005 PRONOBA-RASSA Aparcament Mercat de la 
Mercè 

Explotació de part de l'aparcament subterrani 
construit per  PRONOBA en els terrenys de l'illa 
formada pels carrers Miquel Ferrà, Joan Alcover i 
Passeig Fabra i Puig, davant del Mercat de la 
Mercè 

30.10.2008 Barcelona Regional-
REGESA-RASSA 

Conveni Marc de 
Col.laboració 

Acord de col.laboració tècnica entre REGESA - 
RASSA i Barcelona Regional per a la formulació 
de propostes de caràcter urbanístic, estudis, 
diagnosis i propostes d'actuació relacionades amb 
l'ordenació urbana i territorial, la mobilitat, 
l'habitatge, el transport, el medi ambient i la 
dotació infrastructural.  

28.11.2008 Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramement - 
Consell Comarcal del 
Barcelonés 

Conveni Marc de 
Col.laboració 

Conveni Marc de col.laboració per adaptar a la 
nova Llei de contractes del sector públic els 
encàrrecs/ encomanes de gestió que es formulin a 
REGESA i RASSA. Substitueix el Conveni Marc 
signat el 5 juny de 2000. 

28.11.2008 Ajuntament de Badalona - 
Consell Comarcal del 
Barcelonés 

Conveni Marc de 
Col.laboració 

Conveni Marc de col.laboració per adaptar a la 
nova Llei de contractes del sector públic els 
encàrrecs/ encomanes de gestió que es formulin a 
REGESA i RASSA. Substitueix el Conveni Marc 
signat el 5 de juliol de 2000. 

12.01.2009 Ajuntament de Barcelona 
- Consell Comarcal del 
Barcelonés 

Conveni Marc de 
col.laboració 

Conveni Marc de col.laboració per adaptar a la 
nova Llei de contractes del sector públic els 
encàrrecs/ encomanes de gestió que es formulin a 
REGESA i RASSA. Substitueix el Conveni Marc 
signat el 21 juny de 2000 i la seva addenda de 15 
de maig de 2002. 

22.01.2009 Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs -  Consell 
Comarcal del Barcelonés 

Conveni Marc de 
Col.laboració 

Conveni Marc de col.laboració per adaptar a la 
nova Llei de contractes del sector públic els 
encàrrecs/ encomanes de gestió que es formulin a 
REGESA i RASSA. Substitueix el Conveni Marc 
signat el 26 de gener de 2000. 

02.03.2009 Ajuntament de 
L'Hospitalet de Llobregat - 
Consell Comarcal del 
Barcelonés 

Conveni Marc de 
Col.laboració 

Conveni Marc de col.laboració per adaptar a la 
nova Llei de contractes del sector públic els 
encàrrecs/ encomanes de gestió que es formulin a 
REGESA i RASSA. Substitueix el Conveni Marc 
signat el 26.3.1998 i la seva addenda de 13 de 
setembre de 2001. 

04.09.2009 Ajuntament de Barcelona 
- RASSA 

Aparcament Ronda Mig Construcció i explotació de l'aparcament subterrani 
situat a la Ronda del Guinardó entre els carrers 
Villar i Escornalbou.  

02.11.2009 Gavanenca de Terrenys i 
Inmobles,S.L. - RASSA 

Control per televigilància 
d'aparcaments 

Prestació de serveis de televigilància i control 
d'incidències en determinats aparcaments de la 
societat municipal 

05.10.2009 Ajuntament de Barcelona-
RASSA 

Aparcament 22 @  Construcció i explotació de l'aparcament subterrani 
situat al carrer Sancho de Àvila 132 interior (Plaça 
Isabel Vila i Pujol)   

01.06.2012 PMHB - RASSA Control per televigilància 
d'aparcaments 

Prestació de serveis de televigilància i control 
d'incidències en determinats aparcaments del 
PMHB 

 


