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Altres anuncis – Medi Ambient

ANUNCI de l’aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de data 29 de març 
de 2019, va adoptar el següent acord:

“Aprovar l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat. Sol·licitar al consell rector del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat l’admissió de l’Ajuntament de Barcelona com a nou membre 
del consorci i donar conformitat als estatuts prèviament aprovats per les administracions 
públiques consorciades. Autoritzar i disposar la despesa de 100.000,00 euros en concepte 
d’aportació anual al Consorci per a la protecció i la gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, amb NIF Q0801350J. Acceptar els estatuts que regeixen el Consorci i condicionar 
l’aprovació d’aquest acord a la conseqüent modificació d’Estatuts per part del Consorci per a 
la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Designar com a 
representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci la Quarta Tinent d’Alcaldia, la Sra. 
Janet Sanz Cid o persona en qui delegui i el Regidor de Presidència i d’Aigua i Energia, el Sr. 
Eloi Badia Casas o persona en qui delegui. Notificar el present acord al Consorci per a la 
Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat així com a les entitats que el 
constitueixen, la Generalitat de Catalunya; l’Ajuntament del Prat de Llobregat; l’Ajuntament 
de Viladecans; l’Ajuntament de Gavà i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Sotmetre-la a 
informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord 
amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en 
cas de no presentar-s’hi al·legacions, tenir-la per aprovada definitivament; i publicar el text 
íntegre definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal.

Donat que durant el període comprès entre el 12 d’abril i el 29 de maig de 2019, relatiu al 
termini de presentació d’al·legacions, no s’ha trobat cap assentament en el Registre General 
d’entrada de documents, l’acord es dóna per aprovat definitivament.
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