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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL SOBRE LA MODIFICACÍÓ DE 
LA REPRESENTACIÓ DE L’INCASÒL AL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI URBANÍSTIC 
DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
En data 2 de maig de 2001 el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar l’Institut Català 
del Sòl per tal de constituir, conjuntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el Consorci 
urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (DOGC número 3409, de 14 de juny de 
2001). En virtut del mateix acord es van aprovar els estatuts del Consorci, que ja havien estat 
tramitats i aprovats amb caràcter previ per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El Consorci es 
constituí en sessió de data 10 d’octubre de 2001. 

 
Posteriorment, el Consorci, d’acord amb la darrera modificació estatutària aprovada per Acord 
del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 4 d’agost de 2015 (DOGC número 6929 de 6 
d’agost de 2015) va quedar adscrit a l’Institut Català del Sòl, i participat en un 51% per l’Institut 
Català del Sòl i en un 49% per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 
El Consorci té per objecte ostentar la condició d’Administració actuant i coordinar l'actuació dels 
ens consorciats en el planejament, gestió, urbanització i comercialització dels terrenys inclosos en 
el seu àmbit, en els termes previstos als seus estatuts. 

 
El Consell General del Consorci, d’acord amb l’article 7 dels seus estatuts, està integrat per cinc 
representants de l’Institut Català del Sòl i per cinc representants de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, establint-se que la presidència recaurà de manera rotatòria i pel termini de sis mesos en 
un vocal directament nomenat per cada un dels ens consorciats. 

 
Vistos els canvis estructurals esdevinguts i els recents nomenaments com a conseqüència de l’inici 
de la XIV legislatura. 
 
Vist el nomenament publicat al DOGC Núm. 8503 de data 16.9.2021 de la Sra. Mercè Conesa i Pagès 
com a directora de l’Institut Català del Sòl. 

 
 

D‘acord amb aquests antecedents, 

RESOLC: 

PRIMER.- Modificar la representació de l’Institut Català del Sòl al Consell General del Consorci 
urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i establir que la composició d’aquesta 
representació és la següent: 

 
- Sr. Isidre Gavin, Secretari de Territori i Mobilitat 
- Sr. Agustí Serra i Monté, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 
- Sra. Mercè Conesa i Pagès, directora de l'Institut Català del Sòl. 
- Sr. Josep M. Sánchez Pascual, director general de Política Financera, Assegurances i Tresor. 
- Sr. Isaac Peraire i Soler, director de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
SEGON.- Establir que la presidència i la vicepresidència del Consorci, quan aquestes recaiguin en un 
representant de l’Incasòl, d’acord amb el torn rotatori previst pels estatuts, seran ostentades pel 
Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

 
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Consorci i donar-ne compte a la propera sessió del Consell 
General del mateix. 

 
 
La Directora de l’Incasòl, Mercè Conesa i Pagès
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