SESSIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
La Comissió executiva, que és l’òrgan a qui correspon la direcció immediata i l’administració
ordinària del Consorci, durant l’any 2018 va celebrar cinc sessions ordinàries, els dies 23 de
gener, 12 de juny, 24 de juliol, 22 d’octubre i 15 de novembre, en les quals s’adoptaren els
següents acords.

SESSIÓ DE 23 DE GENER DE 2018
1. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de data 2 de novembre de 2017, d’ APROVACIÓ del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització
d’un projecte de cohesió social i territorial.
2. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs
per a la realització d’un projecte de cohesió social i territorial; FACULTAR a la Presidenta i/o
Gerenta indistintament, per a l’adopció de totes aquelles resolucions i realització
d’actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord; i NOTIFICAR el
present acord a l’Ajuntament de Barcelona.
3. RESTAR ASSABENTATS del document “Agenda Besòs”; i DONAR TRASLLAT als ajuntaments
consorciats.
4. RESTAR ASSABENTATS del Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del riu Besòs; i DONAR
TRASLLAT a la Comissió de seguiment del parc fluvial del Besòs en execució de Conveni de
col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial
de Besos.
5. INFORMAR sobre la proposta de treballs a executar durant l’exercici 2018 i sobre l’estat
actual dels estudis i projectes en execució.

SESSIÓ DE 12 DE JUNY DE 2018

1. APROVAR INICIALMENT el Projecte Executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva
connexió amb: Rambla de La Mina, Parc de la Pau i la Plaça Fòrum, de Sant Adrià de Besòs;
SOL·LICITAR informe als organismes públics i establir un termini d’un mes per tal que les
empreses de subministrament de serveis afectades es puguin pronunciar sobre el projecte
d’urbanització complementari aprovat inicialment; CONSIDERAR-LO aprovat definitivament,
en el cas de que durant aquest mes les empreses subministradores de serveis no es
pronunciïn sobre el projecte; FACULTAR a la Gerència del Consorci del Besòs per a resoldre
les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu cas, aprovar definitivament el referit
projecte.
2. APROVAR INICIALMENT el Projecte Executiu per la connexió per a vianants entre els carrers
Oristà (Vallbona) i bosc (Can Sant Joan) i arranjament del talús comprès entre el carrer Oristà
i el Rec Comtal; SOTMETRE el referit projecte a informació pública, durant un termini de 30
dies, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en el cas que durant
aquest període no es presentin al·legacions; FACULTAR a la Gerència del Consorci del Besòs

per a resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu cas, aprovar
definitivament el referit projecte.
3. APROVAR l’expedient de liquidació de quotes d’urbanització parcials resultants del projecte
executiu del Parc del Campus Diagonal Besòs i la seva connexió amb Rambla de la Mina, Parc
de la Pau i Plaça Fòrum, de Sant Adrià de Besòs, dins l’àmbit del Sector C-4 (Taulat-Ronda);
FIXAR en 1.374.854,65 € (iva inclòs) l’import de la quota d’urbanització anticipada del
projecte executiu del Parc del Campus Diagonal Besòs i la seva connexió amb Rambla de la
Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, de Sant Adrià de Besòs, dins l’àmbit del Sector C-4
(Taulat-Ronda), sens perjudici de la posterior liquidació fins a cobrir la totalitat de les
despeses d’urbanització parcial derivades d’aquest projecte executiu així com les despeses
repercutibles d’administració, control i gestió, per un import total de 4.124.976,45 €;
PROCEDIR a la liquidació de la quota d’urbanització anticipada als propietaris de l’àmbit
Sector C-4 (Taulat-Ronda), de conformitat amb l’establert a l’Informe del Director de Serveis
Generals del Consorci del Besòs de data 4 de juny de 2018; REQUERIR als propietaris que es
detallen en el quadre perquè en el termini d’un mes comptador des de la notificació de la
corresponent liquidació facin efectiu l’import resultant, amb advertiment de procedir, en
cas de transcórrer l’esmentat termini sense efectuar el pagament, a la seva exacció per la
via de constrenyiment; i NOTIFICAR als propietaris afectats els presents acords i la liquidació
individualitzada.
4. DONAR CONFORMITAT a l’Informe del Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs de
data 7 de juny de 2018 relatiu a l’estat del compte de liquidació provisional del Projecte de
Reparcel·lació del Pla de millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda) de la MPGM en el
sector Front Litoral i Marge dret del Riu Besòs; sens perjudici del que resulti del compte de
liquidació definitiva; NOTIFICAR el present acord als interessats.
5. APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Zoo i el Consorci del Besòs
per a la realització de projectes d’educació ambiental i de protecció i conservació del medi
natural; FACULTAR a la Presidenta i/o Gerent indistintament, per a l’adopció de totes
aquelles resolucions i realització d’actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar
el present acord; NOTIFICAR el present acord a la Fundació Barcelona Zoo.
6. APROVAR l’addenda I al conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Zoo i el
Consorci del Besòs relatiu al Projecte de coneixement i divulgació de la biodiversitat en
l’àmbit del Consorci del Besòs; FACULTAR a la Presidenta i/o Gerent indistintament, per a
l’adopció de totes aquelles resolucions i realització d’actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord; NOTIFICAR el present acord a la Fundació Barcelona
Zoo.
7. RESTAR ASSABENTATS de la decisió del Jurat del concurs de la Identitat Visual de l’Agenda
Besòs que acordà per unanimitat l’elecció la proposta formulada per “pfp disseny.
8. INFORMAR sobre la Moció aprovada en data 26 de març de 2018 pels grups municipals
d’ERC, SAeC, MES i PDeCAT de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per la creació d’una
oficina receptora de propostes per al futur de les Tres Xemeneies.
9. INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució.

SESSIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2018

1. APROVAR la novació de l’Addenda III. Disseny d’Accions de l’Agenda Besòs al conveni de
col·laboració subscrit entre el Consorci del Besòs, el Consorci Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona per al desplegament del projecte Territori Besòs; NOTIFICAR el
present acord a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona així com a
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. APROVAR INICIALMENT el Projecte Executiu del nou pont de pas sobre les vies de ferrocarril
a l’avinguda Puig de Jorba dins el Pla de Millores de la mobilitat al barri de Vallbona
(Barcelona); SOTMETRE el referit projecte a informació pública, durant un termini de 30
dies, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents; SOL·LICITAR informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes per tal que les empreses de subministrament de serveis afectades es puguin pronunciar
sobre el projecte d’obres aprovat inicialment; CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, en
el cas que durant aquest període no es presentin al·legacions; FACULTAR a la Gerència del
Consorci del Besòs per a resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu cas,
aprovar definitivament el referit projecte
3. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i
aprovació de l’expedient de contractació i d’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució de les obres contemplades en el Projecte executiu per la connexió per a vianants
entre els carrers Oristà (Vallbona) i Bosc (Can Sant Joan) i arranjament del talús comprès
entre el carrer Oristà i el Rec Comtal, fins a la seva formalització, així com per l’adopció de
qualsevol altre acord derivat de l’execució del contracte.
4. INICIAR els treballs per a impulsar la creació d’una Comissió de Seguiment Mediambiental
de la desembocadura del riu Besòs, per afavorir l’impuls de iniciatives per a la millora
mediambiental de l’entorn.
5. INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució.

SESSIÓ DE 22 D’OCTUBRE DE 2018

1. DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de data 23 de gener de 2018, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització d’un
projecte de cohesió social i territorial. APROVAR el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització d’un projecte de
cohesió social i territorial. FACULTAR a la presidenta i/o Gerent indistintament, per l’adopció
de totes aquelles resolucions i realització d’actuacions encaminades a concertar, clarifica i
executar el present acord. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Barcelona.
2. APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 5 de novembre de 2014
entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs
i el Consorci del Parc de Collserola per dur a terme actuacions puntuals de millora en
l’accessibilitat entre els barris de Can Cuiàs i Ciutat Meridiana, a l’espera de la redacció
definitiva i el desenvolupament del projecte d’ordenació del Torrent del Bosc per part de
l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona,
l’Ajuntament de Montcada i Reixac i al Consorci del Parc de Collserola.

3. APROVAR la pròrroga per a l’exercici 2019, del conveni subscrit en data 13 de desembre de
2017 entre el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i el Consorci del Besos,
per al desenvolupament de tasques de gestió pressupostària del Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs, en les mateixes condicions pactades en el conveni que es
prorroga. FACULTAR a la Presidenta i/o Gerent indistintament, per a la realització de totes
les actuacions per a l'execució del present acord. NOTIFICAR la present resolució al Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs.
4. APROVAR INICIALMENT el Projecte d’urbanització dels espais lliures de la Modificació
puntual del PGM en l’àmbit de la 4ª fase del sector Grup d’Habitatges Via Trajana (Sant Adrià
de Besòs) 1ª Fase B. SOL·LICITAR informe als organismes públics i establir un termini d’un
mes per tal que les empreses de subministrament de serveis afectades es puguin pronunciar
sobre el projecte d’urbanització complementari aprovat inicialment. CONSIDERAR-LO
aprovat definitivament, en el cas de que durant aquest mes les empreses subministradores
de serveis no es pronunciïn sobre el projecte. FACULTAR a la Gerència del Consorci del Besòs
per a resoldre les al·legacions que es puguin presentar i, en el seu cas, aprovar
definitivament el referit projecte. NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl.
5. APROVAR INICIALMENT l’expedient de l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de
Reparcel·lació de la UA Litoral, de la Modificació del PGM en el Sector Front Litoral i Marge
Dret del riu Besòs, i ATORGAR als interessats un termini de 20 dies d’audiència per formular
al·legacions, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva de l’operació jurídica
complementària. En el supòsit que no es presentessin al·legacions en aquest termini
s’entendrà que l’operació jurídica ha quedat aprovada definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord. NOTIFICAR com a interessats el contingut del present acord a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i a l’entitat promotora, Diagonal BCN Business Center
S.L, com a titulars de finques afectades per l’expedient d’operacions jurídiques
complementàries; i a l’entitat Montemare 2006, S.L. i als seus administradors concursals,
com a possibles titulars de drets sobre les finques afectades; fent-los saber que disposen
d’un termini de 20 dies per formular les al·legacions que estimin oportunes; i PUBLICAR el
present acord al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de major difusió de la província i al
tauler d’anuncis del Consorci del Besòs. DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs
l’atribució de resoldre les al·legacions que, en el seu cas, els interessats poguessin presentar
en el tràmit d’audiència, i d’aprovar definitivament l’operació jurídica complementària del
Projecte de Reparcel·lació de la UA Litoral, de la Modificació del PGM en el Sector Front
Litoral i Marge Dret del riu Besòs.
6. INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució.

SESSIÓ DE 15 DE NOVEMBRE DE 2018

1. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a la realització de les obres per a la millora de la
connexió dels barris del Districte de Sant Martí de Barcelona i els barris de Sant Adrià de
Besòs amb el Parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs; FACULTAR
a la presidenta i/o la Gerent indistintament, per l’adopció de totes aquelles resolucions i
realització d’actuacions encaminades a concertar, clarifica i executar el present acord.
NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs.

