Acords adoptats pel Consell General del Consorci del Besòs en sessió 26 d’abril
de 2017.

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

2. 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. RESTAR ASSABENTAT DE LA
PUBLICACIÓ de l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts esmentats
així com del text íntegre dels mateixos en el BOP i DOGC de data 11 d’abril de
2017 així com en el tauler d’anuncis del Consorci del Besòs. DISPOSAR que es
confereixi TRASLLAT de l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts per
part dels Ajuntaments consorciats juntament amb una còpia íntegra del text refós
dels estatuts, a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per a la
inscripció de la modificació dels Estatuts a la Secció corresponent del Registre
d’ens locals de Catalunya. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de l’alcaldessa
de Badalona de data 25 d’abril de 2017, mitjançant la qual es nomena com a
membres del Consell General del Consorci del Besòs en representació de
l’Ajuntament de Badalona als següents regidors Senyor Oriol Lladó i Esteller,
Senyor Àlex Mañas Ballesté i Senyor José Antonio Téllez Oliva. 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. en data 4 de maig de 2015.
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.
EXPOSAR al públic el present Compte amb els seus justificants, mitjançant
Edicte a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler
d’Anuncis de l’entitat, en un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit
més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions.
REMETRE el Compte General, una vegada exposat al públic, al Consell
General, per al seu informe i aprovació definitiva, així com la resolució de les
reclamacions, objeccions o observacions que hagin pogut presentar-se.
8.

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

