
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 2020 va celebrar dues sessions 
ordinàries, els dies 16 de setembre, i 23 de desembre, en les quals s’adoptaren els 
següents acords. 
 
 
SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2020 
 

• PRORROGAR el conveni de 21 d’octubre de 2016 subscrit entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a la 
gestió del Servei de Recollida Pneumàtica selectiva de residus a l’àmbit del Fòrum i 
entorns per quatre anys més: del 19 de novembre de 2020 fins el 18 de novembre 
de 2024, en totes les seves clàusules i en els estrictes termes així pactats, amb 
l’excepció de l’actualització de les aportacions econòmiques dels Ajuntaments 
d’acord amb la regulació que figura a l’informe emès pel Director de l’Àrea de Serveis 
Tècnics i la Responsable de Medi ambient del Consorci del Besòs de data 31 de 
juliol de 2020; APROVAR  l’addenda per a la pròrroga del Conveni subscrit en data 
21 d’octubre de 2016 entre l’Ajuntament de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i el 
Consorci del Besòs per a la gestió del servei de recollida pneumàtica selectiva de 
residus en l’àmbit del Fòrum i entorns. 
 

• APROVAR l’addenda II 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. 
 

• APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu de la passarel·la de vianants del 
sector de La Catalana a Sant Adrià de Besòs. 
 

• INFORMAR sobre els informes sol·licitats en la moció urgent aprovada en el Consell 
General de 18 de desembre de 2019, per estudiar i avaluar la possibilitat d’incloure 
entre les competències del Consorci, relatives a la prestació d’altres serveis socials 
i, en concret, la prestació dels serveis de gestió de mobilitat i els serveis d’acollida 
d’animals. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de l’adquisició, en compliment de l’acord adoptat pel 
Consell General de data 18 de desembre de 2019, de dos immobles ubicats al terme 
municipal de Badalona, per tal de destinar-los al projectes socials; així com 
INFORMAR sobre l’estat de tramitació del conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i el Consorci del Besòs per a l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes 
socials, i del protocol per al desenvolupament de l’aliança per a l’atenció a les 
persones sensellar al territori Besòs. 
 

• RESTAR ASSABENTATS de les diferents propostes presentades a l’Oficina 
Receptora de Projectes i Propostes per al futur de les Tres Xemeneies; DONAR PER 
FINALITZAT el període de presentació i recepció de projectes i propostes i 
ELABORAR el corresponent informe d’avaluació del que s’haurà de donar trasllat 
als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona. 
 

• INFORMAR respecte a l’estat de desenvolupament de l’Agenda Besòs i del Pla i 
Programa 2019-2023 



 

SESSIÓ DE 23 DE DESEMBRE DE 2020 
 

• APROVAR el conveni per a la gestió i manteniment de l’Espai Fòrum a subscriure 
entre el Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs; FACULTAR indistintament a la Presidenta i al Gerent del Consorci del 
Besòs per a la signatura del Conveni així com per la realització de totes les 
actuacions per a l'execució del present acord. 
 

• APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci del Besòs i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en matèria de gestió i finançament del 
manteniment de determinades zones situades en territori municipal de Sant Adrià de 
Besòs; FACULTAR indistintament a la Presidenta i al Gerent del Consorci del Besòs 
per a la signatura del Conveni així com per la realització de totes les actuacions per 
a l'execució del present acord;. 
 

 


