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ORDRE DEL DIA 
 

CONSELL GENERAL DEL CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE 

DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

 

 
 

Sessió núm. 03/ 2015 

Data: 10 de desembre de 2015 

Hora: 12.30 

 

 

 

1) Donar compte de la designació d’un nou vocal membre del Consell 

2) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2015 de la sessió anterior. 

3) Ratificació del 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”. 

4) Aprovació de 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.  

5) Aprovació definitiva del 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.  

6) Aprovació definitiva del Projecte de Restauració Ambiental de l’antic abocador 

“Montserrat II” a l’àmbit del Parc de l’Alba. 

7) Adjudicació del contracte d’obres per a la execució del Projecte d’Urbanització dels Eixos 

B, 3B i C a l’entorn de les parcel·les PC4  

8) Aprovació de la modificació del Pressupost del Consorci Urbanístic del Centre Direccional 

per l’any 2015. 

9) Aprovació de l’avantprojecte de Pressupost del Consorci Urbanístic del Centre Direccional 

per l’any 2016.  

10) Aprovació de l’inici del procediment de contractació dels serveis d’auditoria pels exercicis 

2015-2016. 

11) Aprovació del contracte de patrocini de la Quarta Edició del Duatlò de Carretera de 

Cerdanyola del Vallès.  
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12) Donar compte de l’estat de liquidació i impagament de l’Impost de Béns Immobles per les 

finques sense aprofitament urbanístic propietat del Consorci, i petició a l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès per la formalització d’un conveni 

13) Donar compte de la petició de reequilibri contractual formulada per la societat Poligeneració 

Parc de l’Alba ST4.  

14) Donar compte de l’aprovació definitiva del compte general del Consorci de l’exercici 2014. 

15) Donar compte de la liquidació de quotes d’urbanització.  

16) Donar compte dels informes relatius als recursos administratius interposats contra el 

Projecte de Reparcel·lació del Sector Parc de l’Alba i contra el Projecte d’Obres Bàsiques 

d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba. 

17) Proposta de calendari de sessions del Consell General per l’any 2016. 

18) Precs i preguntes. 

 


