ORDRE DEL DIA
CONSELL GENERAL DEL CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

Sessió núm. 02/ 2015
Data: 1 de octubre de 2015
Hora: 12.30

1) Donar compte de la designació dels nous vocals membres del Consell.
2) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2015 de la sessió anterior.
3) Ratificar els nomenaments accidentals de Secretària i Responsable del Control Econòmic i
Financer.
4) Aprovar el nomenament de la senyora María del Mar Blasi Reventós com a Secretària del
Consorci.
5) Aprovar el nomenament de la senyora Anna Alavedra Castellví com a Responsable del
Control Econòmic i Financer del Consorci.
6) Ratificar el Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci per establir el
marc de col·laboració per finançar la construcció d’una barrera perimetral de contenció de
biogàs al voltant del Dipòsit Controlat “Elena”.
7) Aprovar la minuta de conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per
establir el marc de col·laboració per finançar la construcció d’una barrera perimetral de
contenció de biogàs al voltant del Dipòsit Controlat “Elena”, i facultar al director del
Consorci per a la seva formalització i per introduir modificacions no substancials en el text
del document.
8) Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del camí de servei del dipòsit controlat
“Elena” i elements de protecció de la urbanització del parc de l’Alba respecte al dipòsit
controlat.
9) Aprovar inicialment el Projecte de Restauració Ambiental de l’antic abocador “Montserrat
II” a l’àmbit del Parc de l’Alba.
10) Aprovar el projecte d’urbanització dels eixos B, 3B i C a l’entorn de les parcel·les PC2 04
al Parc de l’Alba.
11) Cessió a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de les obres d’execució del Projecte
d’urbanització dels eixos 2A i 2C del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès.
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12) Aprovar el Compte General del 2014, juntament amb l’Informe d’Auditoria i l’Informe de
compliment de la legalitat emès pels auditors.
13) Facultar al Director del Consorci per dur a terme la liquidació i gestió de les quotes
d’urbanització derivades del Projecte de Reparcel·lació del Sector Parc de l’Alba.
14) Aprovar la baixa de bens no utilitzables de l’Inventari General del Consorci.
15) Donar compte de l’aprovació de la Modificació de Crèdits 1/2015 per incorporació de
romanents.
16) Donar compte de l’aprovació definitiva i de la publicació dels Estatuts del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
17) Donar compte de la inscripció al Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès del
Projecte de Reparcel·lació en la modalitat de cooperació del sector Parc de l’Alba delimitat
pel PDU per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
18) Donar compte de la proposta de criteris i dades bàsiques per a l’elaboració del projecte de
remediació de l’abocador de Can Planas.
19) Precs i preguntes.
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