
 
 
 
ACORDS adoptats per la Junta de Direcció en la sessió ordinària de 4 de 
novembre de 2016 
 

1. APROVACIÓ de l’acta de la sessió de 28 de juliol de 2016. 
 

2. RESTAR ASSABENTATS de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac de data 29 de setembre de 2016, mitjançant el qual es deixa sense 
efecte el nomenament de la regidora Sra. Ana Ballesta Peña i es nomena a la 
Sra. Maria del Mar Sempere Martínez com a membre de la Junta de Direcció 
del Consorci del Besòs, en representació de l'Ajuntament Montcada i Reixac.  
 

3. APROVAR DEFINITIVAMENT el compte General del Consorci del Besòs que 
es presenta, corresponent a l’exercici pressupostari de 2015.APROVAR el 
conveni entre el Consorci del Besòs i Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besòs per al desenvolupament de tasques jurídiques i de gestió 
pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. 
FACULTAR indistintament a la Presidenta i al Gerent del Consorci del Besós 
per a la realització de totes les actuacions per a l'execució del present acord. 
NOTIFICAR el present acord al Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besós. 
 

4. RESTAR ASSABENTATS de la resolució del Gerent del Consorci del Besòs 
de data 31 d’octubre de 2016 relativa a l’adjudicació del contracte per la gestió 
del servei de recollida pneumàtica selectiva de residus a l’àmbit del Fòrum i 
entorns, per un import de 1.587.598,68 € IVA Exclòs. 
 

5. RESTAR ASSABENTATS de la resolució del Gerent del Consorci del Besòs 
de data 11 d’octubre de 2016 relativa a l’adjudicació del contracte d’obres del 
projecte per a l’acondicionament provisional d’un pas provisional i d’un 
aparcament de bicis a la parcel·la L/M. Nou accés des de l’edicle de BSM fins 
al Campus. Fitxa REC-5. Estacionament vigilat de bicicletes Bicipark. Fitxa 
EST-4, a l’empresa TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y 
OBRAS, S.A. per un import de 85.027,96€ IVA Exclòs, essent 102.883,83 IVA 
Inclòs. 
 

6. RESTAR ASSABENTATS de la resolució de la Presidenta del Consorci del 
Besòs de data 30 de setembre de 2016 relativa a l’aprovació del conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci 
del Besòs per a la gestió del servei de recollida pneumàtica selectiva de 
residus a l’àmbit del Fòrum i entorns. 
 

7. APROVAR DEFINITIVAMENT el compte General del Consorci del Besòs que 
es presenta, corresponent a l’exercici pressupostari de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 

2017 segons el següent desglossament per capítols: 
 
 

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÒS. EXERCICI  2017 
 

A) CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
 

ESTAT  D’INGRESSOS 

     Capítol  1 

 

0,00 € 

Capítol  2 

 

0,00 € 

Capítol  3 

 

44.504,00 € 

Capítol  4  

 

1.635.288,00 € 

Capítol  5 

 

587.327,00 € 

Total Operacions Corrents …………… 2.267.119,00 € 

   Capítol  6 

 

0,00 € 

Capítol  7 

 

6,00 € 

Capítol  8 

 

10.000,00 € 

Capítol  9 

 

0,00 € 

Total Operacions de capital …………… 10.006,00 € 

   TOTAL                                           

 

2.277.125,00 € 

   ESTAT  DE  DESPESES 

     Capítol  1 

 

689.607,00 € 

Capítol  2 

 

1.201.466,00 € 

Capítol  3 

 

3,00 € 

Capítol  4 

 

260.030,00 € 

Total Operacions Corrents …………… 2.151.106,00 € 

   Capítol  6 

 

116.016,00 € 

Capítol  7 

 

2,00 € 

Capítol  8 

 

10.000,00 € 

Capítol  9 

 

1,00 € 

Total Operacions de capital …………… 126.019,00 € 

   TOTAL                                           

 

2.277.125,00 € 

   

B) CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE DESPESA: 
 

ÀREA DE 
DESPESA 

DENOMINACIÓ IMPORT 

1 Serveis públics bàsics 1.026.818,00 € 

3 Producció de béns públics de caràcter preferent 2,00 € 

4 Actuacions de caràcter econòmic 1,00 € 

9 Actuacions de caràcter general 1.250.304,00 € 

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.277.125,00 € 

 

 



 
APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost General per al 2017, les quals 
s’adjunten a l’expedient. APROVAR la plantilla pressupostària del Consorci del 
Besòs per al 2017, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i personal d’alta direcció, segons disposa l’article 90.1 de la Llei 
7/85 i aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besòs, segons es 
detalla en l’expedient pressupostari. APROVAR les indemnitzacions indicades en 
document adjunt al present acord per als funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona 
que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besòs, 
d'acord amb el procediment previst a l'article 10.2 dels Estatuts. EXPOSAR al 
públic, per un termini de quinze dies hàbils, els Pressupostos aprovats, segons 
disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si no haguessin estat 
presentades aquestes, es considerarà elevat a definitiu el present acord sense 
necessitat d’adoptar un altre nou acord. TRAMETRE el pressupost i aquest acord 
a l’Ajuntament de Barcelona als efectes del que disposa l’article 122.4 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic. REMETRE còpia del 
Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració 
de l’Estat, segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 127 del R.D. Legislatiu 781/86. PUBLICAR una vegada elevat a 
definitiu el present acord, íntegrament en el B.O.P., el resum del Pressupost 
aprovat, per capítols, i la plantilla pressupostària, així com en el Butlletí 
d’Informació Municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 


