
 
ACORDS adoptats per la Junta de Direcció en la sessió ordinària de 26 d’abril de 
2016 
 

1. APROVACIÓ de l’acta de la sessió de 11 de desembre de 2015. 
 

2. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per a fer efectiva l’esmentada 
adhesió del municipi de Badalona, així com per l’ampliació de l’àmbit territorial 
d’actuació del Consorci. ACCEPTAR els ajustos en l’àmbit territorial del 
Consorci del Besòs proposats pels Ajuntaments de Badalona i de Montcada i 
Reixac i DELEGAR en la Presidència d’aquest Consorci l’aprovació del 
corresponent text refós dels estatuts a sotmetre als Ajuntaments consorciats i a 
l’Ajuntament de Badalona. DONAR TRASLLAT del present acord als 
Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, 
Montcada i Reixac  i Badalona per a la tramitació i aprovació inicial i definitiva 
de l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs i la modificació 
dels Estatuts del Consorci del Besòs per a fer efectiva l’esmentada adhesió del 
municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci. 
SOL·LICITAR els Ajuntaments per a que deleguin en el Consorci del Besòs la 
publicació conjunta dels anuncis dels acords d’aprovació, realitzant el tràmit 
d’exposició pública en unitat d’acte. 
 

3. APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte Refós del Projecte de les Obres 
d’urbanització de la Fase III del Sector La Catalana a Sant Adrià de Besòs, 
adjuntant còpia del referit projecte. NOTIFICAR el present acord a les persones 
interessades i procedir a la seva publicació al BOPB, web i tauler d’anuncis del 
Consorci i en un diari de major circulació. 
 

4. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la 
negociació, concreció i aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar 
entre el Consorci del Besòs, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besos i 
Badalona i la mercantil Endesa-Enel per a l’execució del parc d’escullera a la 
zona litoral de les 3 Xemeneies; així com l’adopció de quants acords siguin 
necessaris per a l’execució del conveni que s’atorgui, inclosa la realització de  
totes les actuacions pertinents davant la Generalitat de Catalunya, o de 
qualsevol altra autoritat, organisme o entitat, ja sigui públic o privat, que siguin 
necessàries per a la sol·licitud i formalització de la concessió administrativa a 
favor del Consorci del Besòs que permeti l’execució del Parc d’Esculls del 
Besòs, tot amb subjecció als criteris continguts a l’informe de Gerència de data 
20 d’abril de 2016 que obra a l’expedient, i donant-ne compte en tot cas a la 
Junta de Direcció, de quants acords i actuacions es duguin a terme. 
 

5. PRENDRE CONEIXEMENT de l’Informe sobre l’activitat del Parc del Fòrum 
durant l’any 2015 portada a terme per Barcelona Serveis Municipals, SA, en 
compliment del conveni subscrit amb el Consorci del Besòs, en data 26 de 
gener de 2015. NOTIFICAR el present acord a Barcelona Serveis Municipals, 
SA. 
 

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

 



 
 

7. RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 7 del Pressupost 
General de l’exercici 2015. 

 
8. RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 

l’exercici 2015. 
 

9. APROVAR Inicialment el Compte General del Consorci del Besòs que es 
presenta, corresponent a l’exercici pressupostari de 2015. EXPOSAR al públic 
el present Compte amb els seus justificants, mitjançant Edicte a publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Anuncis de l’entitat, en 
un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit més els interessats 
podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. REMETRE el 
Compte General, una vegada exposat al públic, a la Junta de Direcció, per al 
seu informe i aprovació definitiva, així com la resolució de les reclamacions, 
objeccions o observacions que hagin pogut presentar-se. 
 

10. RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 1 del Pressupost 
General de l’exercici 2016. 
 

11. APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 
2015. 
 
 


