
Acords adoptats pel Consell General del Consorci de l Besòs en sessió 14 de 
juliol de 2017  

 
 

1. APROVAR, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 

2. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 12 de setembre de 2013, de nomenament del 
Senyor Antoni Alarcon i Puerto com a Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes 
de 17 de juliol de 2017, tot agraïnt la seva actuació en l’exercici de les seves 
tasques. 

 
3. NOMENAR al Sr. Jordi Campillo Gàmez Gerent del Consorci del Besòs, amb 

efectes de 17 de juliol de 2017, amb vigència de quantes resolucions de delegació 
de competències hagin estat dictades en favor de la Gerència. El Sr. Jordi 
Campillo Gàmez desenvoluparà les funcions inherents al càrrec amb caràcter 
gratuït. 

 
4. NOMENAR els vocals i suplents que formaran part de la Comissió Executiva del 

Consorci en representació dels municipis de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona.  

 
5. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 12 de setembre de 2013, de nomenament 

del Sr. Antoni Alarcon i Puerto com a representant del Consorci del Besòs al 
Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. 
 

6. DESIGNAR al Sr. Jordi Campillo Gàmez, com a representant del Consorci del 
Besòs al Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-
Besòs. NOTIFICAR la resolució al Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besòs. 

 
7. RESTAR ASSABENTADA  de les Resolucions dictades per la Presidència del 

Consorci del Besòs, 
• Resolució de data 19 de maig relativa a la recepció en nom i benefici de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs les obres de la Urbanització de la Plaça 
Edifici R-4 del Sector de la Catalana, Fase I (plaça Salvador Dalí) al terme 
municipal de Sant Adirà de Besòs. 
• Resolució de data 23 de maig relativa a l’aprovació de l’addenda II. 
Identificació de les línies estratègiques de l’Agenda Besòs al conveni de 
col.laboració subscrit entre el Consorci del Besòs, el Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona per al desplegament del projecte 
Territori Besòs. 

 
8. APROVAR definitivament el Compte General del Consorci del Besòs que es 

presenta, corresponent a l’exercici de 2016. 
 


