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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 31 de març de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
RECONEIXEMENT DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS AL
SENYOR LEOPOLDO GIL NEBOT
El passat 3 de gener moria a Barcelona l’arquitecte i professor Leopoldo Gil Nebot. Nascut al
1921 a Barcelona, es va llicenciar en 1948 a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona de la que
va ser director des de 1969 a 1973. Des de 1979 va ser director de l’Escola d’Arquitectura de
la Universitat de Navarra.
Com arquitecte sempre va ser un referent en l’arquitectura hospitalària, realitzant projectes a
diferents països d’Europa i Àfrica.
El senyor Leopoldo Gil Nebot, membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, va estar
sempre molt vinculat amb el món de la cultura i del patrimoni, treballant per conservar la
col·lecció d’art de la família i la finca de can Catà, situada al Parc Natural de Collserola dins
del terme municipal de Cerdanyola del Vallès.
Atès que el Sr. Leopoldo Gil Nebot, propietari de Can Catà ha sabut conservar una finca
forestal al mig del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Atès que al 2006 va signar amb l’Ajuntament de Cerdanyola un conveni, en vigor, de
Custòdia del Territori que preveu que la ciutadania pugui visitar el Bosc Gran de Can Catà
dos diumenges al mes.
Atès que moltes persones de la ciutat han pogut visitar i gaudir dels valors patrimonials,
històrics i naturals del Bosc Gran de Can Catà.
El Ple ACORDA
Primer.- RECONÈXER al senyor Leopoldo Gil Nebot el seu treball en la conservació de la
finca de Can Catà i que ha permès a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès conèixer-la.
Segon.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de mantenir el
Conveni de Custòdia del Territori relatiu al Bosc Gran de Can Catà signat l’any 2006 i
renovable cada quatre anys si cap de les parts ho denuncia."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

