
 

ACORDS adoptats per la Junta de Direcció en la sessió ordinària de 28 de juliol 
de 2016 
 

1. APROVACIÓ de l’acta de la sessió de 26 d’abril de 2016. 
 

2. RESTAR ASSABENTATS del decret de data 24 de maig de 2016 de l'Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, mitjançant el qual es deixa sense efecte el nomenament 
de la regidora Sra. Ana Belén Moreno Jorge i es nomena al Sr. Álvaro Rodilla Garcia 
com a membre de la Junta de Direcció del Consorci del Besòs, en representació de 
l'Ajuntament Santa Coloma de Gramenet. PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec. 
 

3. APROVAR INICIALMENT l’expedient de la segona Operació Jurídica Complementària 
del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat –
Ronda) de la MPGM en el Sector front litoral i marge dret del riu Besòs, i ATORGAR 
als interessats un termini de 20 dies d’audiència per formular al·legacions, amb 
caràcter previ a l’aprovació definitiva de l’operació jurídica complementària. En el 
supòsit que no es presentessin al·legacions en aquest termini s’entendrà que l’operació 
jurídica ha quedat aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
NOTIFICAR com a interessats el contingut del present acord a l’Ajuntament de 
Barcelona, a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, al Consell Comarcal del Barcelonès, 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consorci de la Zona Franca, al Consorci 
Interuniversitari del Besòs, tots ells com a titulars de finques afectades per l’expedient 
d’operacions jurídiques complementàries; i a la Generalitat de Catalunya, i Universitat 
Politècnica de Catalunya, com a titulars de drets sobre les finques afectades; fent-los 
saber que disposen d’un termini de 20 dies per formular les al·legacions que estimin 
oportunes; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de 
major difusió de la província i al taulell d’anuncis del Consorci del Besòs. DELEGAR en 
la Presidenta del Consorci del Besòs l’atribució de resoldre les al·legacions que, en el 
seu cas, els interessats poguessin presentar en el tràmit d’audiència, i d’aprovar 
definitivament l’operació jurídica complementària del Projecte de Reparcel·lació del Pla 
de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat –Ronda) de la MPGM en el Sector front litoral 
i marge dret del riu Besòs.  
 

4. APROVAR  el conveni de col·laboració per a la millora de la mobilitat a la trama 
urbana residencial de Sant Adrià de Besòs i del Campus Interuniversitari Diagonal-
Besòs, a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, el Consorci del Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i el Consorci del Campus 
Interuniversitari Diagonal Besòs. FACULTAR a la Presidenta del Consorci del Besòs 
per a la signatura de l’esmentat conveni i per a la realització de totes les actuacions 
per a l'execució del present acord. 
 

5. APROVAR INICIALMENT el “Projecte de Millora de l’accessibilitat a l’entorn del 
Campus Diagonal-Besòs. Nous guals per a vianants. Fitxes REC-14 /REC-17. Mobiliari 
urbà per a l’estacionament de bicicletes en calçada. Fitxa EST-1”. SOTMETRE el referit 
projecte  a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del 
dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en el cas que durant aquest període no es 
presentin al·legacions. FACULTAR a la Presidenta del Consorci del Besòs per a 
resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu cas, aprovar 
definitivament l’esmentat projecte. 
 

6. APROVAR INICIALMENT del “Projecte per a l’acondicionament provisional d’un pas 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.” 
SOTMETRE el referit projecte  a informació pública, durant un termini de 30 dies 
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en el cas que 



 

durant aquest període no es presentin al·legacions. FACULTAR a la Presidenta del 
Consorci del Besòs per a resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu 
cas, aprovar definitivament l’esmentat projecte. DELEGAR en el Gerent la licitació, 
adjudicació i formalització del contracte relatiu a l’execució del projecte per a 
l’acondicionament provisional d’un pas 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, així com l’adopció de qualsevol altre acord derivat 
de l’execució del contracte. 
 

7. APROVAR INICIALMENT el projecte executiu dels carrils bici de l’avinguda Eduard 
Maristany, entre el carrer Sant Ramon de Penyafort i l’avinguda de Francesc Botey, a 
Sant Adrià de Besòs.Fitxa REC-3. SOTMETRE el referit projecte a informació pública, 
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. CONSIDERAR-LO aprovat 
definitivament, en el cas que durant aquest període no es presentin al·legacions. 
FACULTAR a la Presidenta del Consorci del Besòs per a resoldre les al·legacions que 
es puguin presentar i, en el seu cas, aprovar definitivament el referit projecte. 
DELEGAR en el Gerent la licitació, adjudicació i formalització del contracte relatiu a 
l’execució del projecte d’ampliació del recorregut del carril bici a l’itinerari de l’Estació 
de Sant Adrià – Campus Diagonal. Fitxa REC-3, així com l’adopció de qualsevol altre 
acord derivat de l’execució del contracte. 
 

8. APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu de carril bici per a la connexió de 
l’avinguda diagonal amb el Campus Besòs a Barcelona, (Fitxa REC-2 i Fitxa REC- 4). 
SOTMETRE el referit projecte a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, 
a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en el cas que 
durant aquest període no es presentin al·legacions. FACULTAR a la Presidenta del 
Consorci del Besòs per a resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu 
cas, aprovar definitivament el referit projecte. DELEGAR en el Gerent la licitació, 
adjudicació i formalització del contracte relatiu a l’execució del projecte executiu de 
carril bici per a la connexió de l’avinguda diagonal amb el Campus Besòs a Barcelona, 
(fitxa REC-2 i Fitxa REC- 4), així com l’adopció de qualsevol altre acord derivat de 
l’execució del contracte. 
 

9. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la 
negociació, concreció, aprovació i signatura del conveni  de col·laboració a formalitzar 
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, tot amb subjecció als criteris continguts a l’informe de Gerència de 
data 25 de juliol 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. DELEGAR en el 
Gerent la licitació, adjudicació i formalització del contracte per a la gestió del servei 
públic de recollida pneumàtica d’escombraries a l’àmbit del fòrum i entorns, i 
l’explotació i manteniment de la central de recollida pneumàtica d’escombraries i xarxa 
associada de l’àmbit del Fòrum, així com l’adopció de qualsevol altre acord derivat de 
l’execució del contracte. 
 

10. PRESENTAR el projecte “PECT Litoral Besòs: Territori sostenible” a la 
convocatòria realitzada per la Generalitat de Catalunya que finalitza el 5 de setembre 
de 2016 conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i Badalona,  amb el 
que el Consorci del Besòs realitzaria una despesa màxima entre 2014 i 2020 de 
834.400€. DESIGNAR a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs com a entitat 
representant i única interlocutora en el desenvolupament del projecte. FACULTAR a la 
Presidenta del Consorci del Besòs per tal que pugui realitzar totes aquelles 
actuacions relacionades amb la presentació del projecte “PECT Litoral Besòs: 
Territori sostenible” així com les necessàries per a l’atorgament de la concessió de 
la subvenció i en particular: subscriure la carta de compromís (segons model de 



 

l’Annex II de la convocatòria) així com en el cas que el Consorci del Besòs juntament 
amb els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona resultin beneficiaris del 
cofinançament en la proposta de resolució provisional, subscriure el conveni de 
participació ( segons model Annex III de la convocatòria). 
 

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

 
12. RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 2 del Pressupost General 

de l'exercici 2016. 

 

 


