SESSIONS DEL CONSELL GENERAL
El Consell General, que és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, durant l’any
2017 va celebrar tres sessions ordinàries, els dies 26 d’abril, el 14 de juliol, i el 16 de novembre,
en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 26 D’ABRIL DE 2017
1. RESTAR ASSABENTAT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA de la modificació dels estatuts del
Consorci del Besòs per a fer efectiva l’adhesió del municipi de Badalona, així com per
l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci i constitució de nous òrgans de
govern.
2. PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec, com a membres del Consell General del Consorci del
Besòs, l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Badalona Il·lma Sra. Ma. Dolors Sabaté Puig i els
regidors Senyor Oriol Lladó i Esteller i Senyor José Antonio Téllez Oliva. NOTIFICAR els
presents acords als Ajuntaments consorciats
3. PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec com a membre del Consell General del Consorci del
Besòs, la Sra. Maria del Mar Sempere Martínez, en representació de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.

4. RESTAR ASSABENTADA de les Resolucions dictades per la Presidència del Consorci del Besòs,
•
Resolució de data 29 de novembre de 2016 relativa a l’aprovació de
l’addenda núm. 1 (Fase Diagnosi) al conveni de col·laboració a subscriure el
Consorci del Besòs, el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma
de Barcelona per al desplegament del projecte territori.
• Resolució de data 13 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació del Projecte
d’arranjament i reparació de l’espai destinat a sala polivalent a les oficines del
Consorci del Besòs.
• Resolució de data 21 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació de
l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci del Besòs per a la realització d’un projecte de cohesió social i territorial.
• Resolució de data 29 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació del conveni
de col·laboració entre el Consorci del Besòs i la Fundació Privada Tallers de Músics
per al projecte CABAL MUSICAL per a l’acompanyament i suport a talents musicals
joves de l’Eix Besòs.
• Resolució de data 24 de febrer de 2017 relativa a l’aprovació inicial del
Projecte d’Obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona. Tram Plaça Primer
de Maig – Carrer Castelladral. Fase III (T.M. Barcelona).
• Resolució de data 27 de febrer de 2017 relativa a l’aprovació del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per
a la cessió de l’ús d’espais de l’Edifici Besòs, de Sant Adrià de Besòs.
• Resolució de data 01 de març de 2017 relativa a l’aprovació del conveni entre
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Badalona, Consorci del Besòs
i la mercantil Endesa Generación, S.A. per l’execució del parc d’escullera a la zona
litoral de les tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
• Resolució de data 02 de març de 2017 relativa a la compareixença en el recurs
contenciós administratiu número 229/2016, del Jutjat Contenciós núm. 12 i

designació del Procurador i advocats per tal que procedeixin a la representació i
defensa del Consorci del Besòs en el referit recurs.
• Resolució de data 29 de març de 2017 relativa a la modificació dels Estatuts
de la Junta de Compensació de La Catalana en el seu article 3.1 relatiu al seu
domicili.
• Resolució de data 29 de març de 2017 relativa a la pròrroga per un termini
d’un any el contracte d’assistència jurídica al Consorci del Besòs, formalitzat entre
el Consorci i l’entitat Barcelona Espai Legal, Advocats, S.L.P.
5. RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit números 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del Pressupost
General de l’exercici 2016.

6.

RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.

7. APROVAR Inicialment el Compte General del Consorci del Besòs que es presenta,
corresponent a l’exercici pressupostari de 2016.
8.

RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit números 1 i 2 del Pressupost General
de l’exercici 2017.

SESSIÓ DE 14 DE JULIOL DE 2017

1. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 12 de setembre de 2013, de nomenament del Sr. Antoni
Alarcon i Puerto com a Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 17 de juliol de 2017.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. DESIGNAR al Sr. Jordi Campillo Gàmez com a representant del Consorci del Besòs, al Consell
General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.
6. RESTAR ASSABENTATS de diferents 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.

7. APROVAR DEFINITIVAMENT el compte General del Consorci del Besòs corresponent a
l’exercici pressupostari de 2016.

SESSIÓ 16 DE NOVEMBRE DE 2017
1. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 14 de juliol de 2017, de nomenament del Senyor Jordi
Campillo Gàmez com a Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 16 de novembre de
2017.
2. NOMENAR a la Sra. Carme Ribas Seix Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 16 de
novembre de 2017, amb vigència de quantes resolucions de delegació de competències
hagin estat dictades en favor de la Gerència.
3. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 14 de juliol de 2017, de nomenament del Sr. Jordi Campillo
Gàmez com a representant del Consorci del Besòs al Consell General del Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.
4. DESIGNAR a la Sra. Carme Ribas Seix, com a representant del Consorci del Besòs al Consell
General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.
5. RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci
del Besòs en sessió de data 2 de novembre de 2017:
-

APROVAR el conveni interadministratiu entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs i la societat Pla de Besòs, S.A. per a la integració dels pisos
de titularitat del Consorci del Besòs a l’àmbit de La Catalana a la borsa d’habitatge
social de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

-

APROVAR el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs, el Consorci del Besòs i l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’ampliació de la xarxa tramviària del
Trambesòs entre els municipis de Sant Adrià de Besós i Badalona.

-

APROVAR el conveni entre el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
i el Consorci del Besòs per al desenvolupament de tasques de gestió pressupostària
del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besós.

-

APROVAR el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci del Besòs, per a la realització d’un projecte de cohesió social i territorial.

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

Resolució de data 21 de juliol relativa a l’aprovació del conveni marc de col·laboració
entre el Consorci del Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de
Badalona per a l’elaboració del Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del
Front Litoral – Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
-

Resolució de data 21 de setembre relativa a l’acceptació provisional de la subvenció
de 204.690,91€ per a l’operació GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA
presentada en el projecte operatiu FEDER Catalunya 2017-2020, Projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), PECT Litoral Besòs Territori
Sostenible, atorgada mitjançant resolució provisional de data 5 de setembre de
2017 de la Directora General de l’Administració Local.

-

Resolució de data 26 de setembre relativa a inadmetre a tràmit la sol.licitud
presentada en data 26 d’octubre de 2016, registre d’entrada núm. 2016/450,
relativa al “Proyecto de Inversión y Financiamiento para resolver los problemas
infraestructurales del Port Fòrum” en els termes i motius de l’art. 29.1a LTC.

-

Resolució de data 5 d’octubre relativa a la compareixença i designació de
procurador i advocats en el recurs contenciós administratiu número 90/2017-B,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona contra l’acord
del Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs adoptat en sessió ordinària de data
22 de desembre de 2016.

7. APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2016.
8.

RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 3 del Pressupost General de
l’exercici 2017.

9. APROVAR la modificació de crèdit número 4/17 per mitjà de transferències de crèdit, per
un import de 58.792,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost. EXPOSAR al públic aquest expedient,
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis
i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà
ferm.
10. APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 2018 segons el
corresponent desglossament per capítols.

