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1. APROVAR, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. DONAR CONFORMITAT a la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació b‐TEC Parc
Barcelona Innovació Tecnològica, d’acord amb la proposta que s’adjunta com annex; ENTENDRE
RATIFICADA per part del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal‐Besòs aquesta
modificació d’estatuts, sempre i quan pel Patronat de la Fundació b‐TEC Parc Barcelona
Innovació Tecnològica sigui aprovat el mateix text; DONAR TRASLLAT a la Fundació b_TEC Parc
Barcelona Innovació Tecnològica, per l’aprovació per al seu Patronat, així com a la Universitat
Politècnica de Catalunya per a la seva conformitat; NOTIFICAR el present acord als ens
consorciats.
3. APROVAR INICIALMENT, d'acord amb la redacció donada en el text que s'adjunta, l'adaptació
dels estatuts del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs al contingut de la Llei
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, així com a
les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic;
DONAR TRASLLAT del present acord de modificació dels estatuts del Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal Besòs, d'acord amb el text que s'acompanya a tots els membres
integrants del Consorci per tal que sigui ratificat pels respectius òrgans de govern; SOTMETRE el
present acord al tràmit d'informació mitjançant anunci en el DOGC, BOP i en el taulell d'anuncis
del Consorci, pel termini de 30 dies establert a l'article 160.1 en relació a l'article 313.3 del
Decret 179/ 1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, per tal que qualsevol interessat pugui efectuar, en el seu cas, al∙legacions i les
esmenes corresponents; TRANSCORREGUT el període d'informació pública sense haver‐se
presentat reclamacions ni al∙legacions, aquest acord i el text modificat dels Estatuts del Consorci
s'entendran definitivament aprovats.
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4. DECLARAR DESERT el procediment d’adjudicació en règim de concurrència per procediment
obert d'una concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic de la finca H resultant del
Projecte de Reparcel∙lació del Sector C‐4 (Taulat ‐ Ronda) de la Modificació del Pla General
Metropolità en el Sector del Front Litoral i marge dret del riu Besòs "Campus Interuniversitari del
Besòs", per a la redacció d'un projecte constructiu, construcció i posterior explotació d'un centre
residencial universitari, convocat pel Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal‐Besòs, en sessió de data 26 de maig de 2014, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6689 i al Butlletí Oficial de la Província núm. 022014021307, ambdós de data
20 d’agost de 2014; INICIAR expedient per a l’adjudicació directa d'una concessió administrativa
d'ús privatiu del domini públic de la finca H resultant del Projecte de Reparcel•lació del Sector C‐
4 (Taulat ‐ Ronda) de la Modificació del Pla General Metropolità en el Sector del Front Litoral i
marge dret del riu Besòs "Campus Interuniversitari del Besòs", per a la redacció d'un projecte
constructiu, construcció i posterior explotació d'un centre residencial universitari, de conformitat
amb l’establert a l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, en relació amb l’article 137.4.d) de la mateixa Llei.
5. RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 1 del Pressupost General de l'exercici
2014.
6. APROVAR INICIALMENT el Pressupost general del Consorci del Campus Interuniversitari
Diagonal‐Besòs que es presenta, corresponent a l’exercici pressupostari de 2015; TRAMETRE el
pressupost i aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona als efectes de la Disposició Final Segona
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL).
7. PRECS I PREGUNTES
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