
SESSIONS DEL CONSELL GENERAL 

El Consell General, que és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, 
durant l’any 2020 va celebrar dos sessions ordinàries, els dies 15 d’abril, i el el 16 
setembre, en les quals s’adoptaren els següents acords. 
 
 
SESSIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2020 
 

• APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal, consistent en la 
transformació d’una plaça de personal laboral temporal a permanent en relació a un 
lloc de treball de Tècnic Superior d’Arquitectura, Subgrup A1, Nivell equivalent 22 de 
l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la memòria justificativa de la 
Gerència, de data 8 d’abril de 2020 que consta a l’expedient. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2019. 
 

• APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 
2019 

 
 
SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2020 
 

 

• RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva 
del Consorci del Besòs en sessió de data 18 de desembre de 2019.  
 

• RESTAR ASSABENTATS del nomenament de l’Im. Sr. Xavier García Albiol, en 
qualitat de Vicepresident, i dels Sr/Sres. Miguel Jurado Tejada, M. Dolors Sabater i 
Puig i Rubén Guijarro Palma, en qualitat membres del Consell General de Consorci 
del Besòs en representació de l’Ajuntament de Badalona; PRENDRE POSSESSIÓ 
dels seus càrrecs. 
 

• NOMENAR, a proposta del Vicepresident l’Im. Sr. Xavier García Albiol, al membre 
del Consell General Sr. Miguel Jurado Tejada, com a vocal titular de la Comissió 
Executiva, deixant vacant la vocalia suplent. 
 

• DELEGAR en la Gerent del Consorci la competència per a la licitació, adjudicació i 
formalització del contracte de servei de recollida pneumàtica de residus a l’àmbit del 
Fòrum i entorns i explotació i manteniment de la central de recollida pneumàtica 
d’escombraries i xarxa associada de l’àmbit del Fòrum, així com per l’adopció de 
qualsevol altre acord derivat de l’execució del contracte. 
 

• APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2019.  
 

• APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General del Consorci del Besòs de 
l’exercici 2019.  
 

• APROVAR INICIALMENT del Pressupost General del Consorci del Besòs per a 
l’exercici 2021. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit núms.1 i 2 de l’exercici 
2020. 



 

• INFORMAR sobre els informes sol·licitats en la moció urgent aprovada en el Consell 
General de 18 de desembre de 2019, per estudiar i avaluar la possibilitat d’incloure 
entre les competències del Consorci, relatives a la prestació d’altres serveis socials 
i, en concret, la prestació dels serveis de gestió de mobilitat i els serveis d’acollida 
d’animals. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de l’adquisició, en compliment de l’acord adoptat pel 
Consell General de data 18 de desembre de 2019, de dos immobles ubicats al terme 
municipal de Badalona, per tal de destinar-los al projectes socials; així com 
INFORMAR sobre l’estat de tramitació del conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i el Consorci del Besòs per a l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes 
socials, i del protocol per al desenvolupament de l’aliança per a l’atenció a les 
persones sensellar al territori Besòs. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de les diferents propostes presentades a l’Oficina 
Receptora de Projectes i Propostes per al futur de les Tres Xemeneies; de la 
finalització del període de presentació i recepció de projectes i propostes i de 
l’elaboració del corresponent informe d’avaluació del que s’haurà de donar trasllat 
als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona. 
 

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


