
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 5 d’abril, el 24 de juliol, i el 15 de novembre, 
en les quals s’adoptaren els següents acords. 
 
 
 
SESSIÓ DE 5 D’ABRIL DE 2018 
 
1. APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal, consistent en la creació 

d’una plaça de personal laboral de Tècnic Social, i la supressió de la plaça vacant d’auxiliar 
administratiu, nivell C2, de conformitat amb la memòria justificativa de data 27 de març de 
2018; SOTMETRE L’ACORD ANTERIOR A INFORMACIÓ PÚBLICA per termini de quinze dies 
als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-se aprovat 
definitivament si dins aquest termini no es presenten reclamacions, mitjançant anunci 
publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona; TRAMETRE aquest acord a 
l’Ajuntament de Barcelona als efectes de l’art. 121.2 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic; Aprovada definitivament la modificació de la plantilla de personal, 
TRAMETRE còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el termini 
de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC; i ENCARREGAR al Gerent la 
realització de les actuacions necessàries per a l’execució d’aquests acords, dotant 
pressupostàriament la plaça  i tramitant el procés selectiu corresponent. 
  

2. RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci 
del Besòs en sessió de data 23 de gener de 2018. 

 

• DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de data 2 de novembre de 2017, d’aprovació 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, i APROVAR el 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. 

• RESTAR ASSABENTATS del document “Agenda Besòs”. 

 
3. DONAR COMPTE modificació crèdit 1 de l’exercici 2018. 

 
4. RESTAR ASSABENTATS  de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.  

 
5. APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2017.  

 
6. APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2017. 

 
7. INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució. 

 
 
 
 
SESSIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2018 
 
 
1. APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 

hauran de regir la licitació i adjudicació mitjançant concurs públic d’un dret de superfície 



sobre la parcel·la resultant “E” del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del 
Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i explotació d’un edifici destinat a oficines 
per petites i mitjanes empreses i espai de treball coworking relacionades amb l’activitat del 
Campus Diagonal-Besòs; CONSTITUIR el referit dret de superfície sobre la parcel·la resultant 
“E” del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), i 
en favor de l’adjudicatari que resulti de la convocatòria de la concurrència pública aprovada 
per Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, posant el sòl a disposició efectiva 
de l’adjudicatari, en compliment de l’encàrrec efectuat en el conveni de data 4 de maig de 
2015. A aquests efectes, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
comunicarà formalment als copropietaris del sòl, l’entitat que resulti adjudicatària; 
CONDICIONAR l’efectivitat d’aquest acord a l’emissió d’informe favorable per part del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de 20 dies, de conformitat al que s’estableix a l’article 209.2.d Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, o alternativament, en 
cas d’informe desfavorable, a l’adopció de l’acord de constitució, com  a mínim, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General del Consorci del Besòs; 
DESIGNAR indistintament a la Gerent i a la Presidenta per a que, un cop adjudicat el referit 
dret de superfície per part del Consorci del Campus Interunivesitari Diagonal-Besòs, concorri 
a l’acte d’atorgament de l’escriptura de constitució del dret de superfície en representació 
del Consorci del Besòs i a favor de l’adjudicatari, per tal de permetre la seva posterior 
inscripció en el Registre de la Propietat; FACULTAR indistintament a la Gerent i a la 
Presidenta per la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar els presents acords; NOTIFICAR el present acord al Consorci del Campus 
Interuniversitari Diagonal-Besòs.  

 

2. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i 
aprovació de l’expedient de contractació, licitació i d’adjudicació del contracte d’obres per 
a l’execució de les obres contemplades en el Projecte executiu del Parc del Campus 
Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de La Mina, Parc de la Pau i la Plaça Fòrum, 
de Sant Adrià de Besòs, fins a la seva formalització, així com per l’adopció de qualsevol altre 
acord derivat de l’execució del contracte, donant compte, en tot cas, al Consell General de 
quants acords i actuacions es duguin a terme. 

 

3. ACCEPTAR la subvenció de 102.345,46€ per a l’operació GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE 
L’AIGUA, d’import 204.690,91 € de despesa elegible aprovada, en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), 
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, atorgada mitjançant Resolució GAH/815/2018, de 19 
d’abril, del Secretari d’Administracions Locals del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge; NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs en la seva qualitat d’entitat sòcia representant del PECT Litoral Besòs 
Territori Sostenible, per tal que procedeixi a presentar la present resolució davant la Direcció 
General d’Administració Local adscrita al Departament de la Presidència de Generalitat de 
Catalunya, amb el fi de respondre al requeriment d’esmena notificat al Consorci del Besòs 
en data 11 de juliol de 2018.  

 

4. RESTAR ASSABENTADA de la presentació davant la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya de l’escrit sol·licitant la concessió administrativa d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre, per a la creació i manteniment del Parc d’Esculls del Besòs, juntament 
amb la documentació requerida a l’efecte. 

 



5. APROVACIÓ DEFINITIVA del Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2017. 
 

 
SESSIÓ 15 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
1. RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci 

del Besòs en sessió de data 22 d’octubre de 2018 RESTAR ASSABENTATS dels diferents 
acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci del Besòs en sessió de data 22 
d’octubre de 2018.  
 

2. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i 
aprovació de l’expedient de contractació, licitació i d’adjudicació del contracte d’obres per 
a l’execució de les obres contemplades en el “Projecte executiu del nou Pont de pas sobre 
les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba”, així com per l’adopció de qualsevol altre 
acord derivat de l’execució del contracte, donant compte, en tot cas, al Consell General de 
quants acords i actuacions es duguin a terme. 

 

3. RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit núms. 2 i 3 del Pressupost General de 
l’exercici 2018. 

 

4. APROVAR INICIALMENT del Pressupost General del Consorci del Besòs per a l’exercici  2019. 
 

 
5. INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució. 


