
 
ACORDS adoptats per la Junta de Direcció en la sessió ordinària de 11 de 
desembre de 2015 
 

1. APROVACIÓ de l’acta de la sessió de 20 d’octubre de 2015. 
 

2. APROVAR INICIALMENT el Projecte Refós del Projecte de les Obres 
d’urbanització de la Fase III del Sector La Catalana a Sant Adrià del Besòs, 
adjuntant còpia del referit projecte. SOTMETRE el referit projecte a informació 
pública pel termini d’un mes per la presentació d’al·legacions mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de 
major circulació així com en el tauler d’anuncis i web del Consorci del Besòs. 
SOL.LICITAR INFORME als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials així com a les empreses de subministrament afectades. NOTIFICAR 
el present acord a les persones interessades. 
 

3. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per a la gestió i 
manteniment de l’Espai Fòrum; i FACULTAR indistintament al President i al 
Gerent del Consorci del Besòs per a la realització de totes les actuacions per a 
l’execució del present acord. NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments de 
Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 

 
4. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs i el Consorci del Besòs en matèria de gestió i finançament del 
manteniment de determinades zones situades en el terme municipal de Sant 
Adrià de Besòs; i FACULTAR indistintament al President i al Gerent del 
Consorci del Besòs per a la realització de totes les actuacions per a l’execució 
del present acord. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs. 
 

5. RESTAR ASSABENTADA de les Resolucions dictades per la Presidència del 
Consorci del Besòs. 

 
6. RESTAR ASSABENTATS de la sol·licitud de l’Ajuntament de Badalona relativa 

a que s’endeguin les actuacions necessàries, acords pertinents i els tràmits 
legalment adients per a l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del 
Besòs. INICIAR els tràmits pertinents d’acord amb els Estatuts del Consorci del 
Besòs i la normativa de règim local per tal de tramitar la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Badalona d’adhesió al Consorci del Besòs. 


