ANUNCI de l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci Agencia d’Ecologia Urbana de
Barcelona sense liquidació
L’Assemblea General de l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona, en sessió extraordinària
celebrada el 22 d’octubre de 2021, va adoptar l’acord següent:
Primer. APROVAR INICIALMENT la dissolució del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona,
sense liquidació, i amb efectes a 31 d’octubre de 2021,
Segon. APROVAR i donar per finalitzada la cessió global d’actius i passius del Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA,
prevista en el conveni i addenda subscrits entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i Barcelona
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, en dates 5 d’octubre de 2020 i 13 de setembre de
2021, respectivament.
Tercer. SOTMETRE aquest acord i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOPB, als efectes de
presentació d’al·legacions.
Quart. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap al·legació o reclamació en el termini
d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit.
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci i ratificada pels ens
consorciats, es publiqui un anunci en el BOPB i la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com
trametre comunicació a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci
en el Registre del sector públic local de Catalunya.
Sisè. DONAR trasllat d’aquest acord de dissolució a les tres entitats integrants del Consorci als
efectes de la seva ratificació pels seus òrgans competents.
Setè. ESTABLIR que a partir d’aquest moment el Consorci només podrà actuar per a l’aprovació dels
actes necessaris per a la seva dissolució definitiva i extinció i, en particular, als efectes d’aprovar la
liquidació del pressupost i del compte general de l’exercici 2021.
Vuitè. SOL·LICITAR la cancel·lació de la inscripció del Consorci amb NIF P0800075D en els
Registres Públics corresponents, així com, la baixa de la “Base de datos general de entidades
locales” del Ministerio de Hacienda.
Novè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a l’Ajuntament de Barcelona,
encarregar-li el tràmit d’informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la
dissolució tindran caràcter col·lectiu i substitueixen els que haurien de publicar separadament
cadascuna de les entitats consorciades.

L’expedient s'exposa al públic a l’adreça web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/exposicio-publica, pel termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè puguin formular-s'hi
al·legacions i/o suggeriments, i presentar-les a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament
de Barcelona, al Registre de la seu electrònica, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a
l’atenció de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Pressupostos
i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona,
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès

