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 2019 va celebrar quatre sessions ordinàries, els dies 14 de
gener, 29 d’abril, 23 de maig, i 18 de desembre, en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 14 DE GENER DE 2019
•

RESTAR ASSABENTADA de les Resolució dictada per la Presidència del Consorci del Besòs,
de data 28 de novembre de 2018, d’adjudicació del contracte d’obres del Projecte executiu
del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb la Rambla de la Mina, Parc de la
Pau i la Plaça Fòrum de Sant Adrià de Besòs, a l’empresa CRC Obras y Servicios, SL –
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA, UTE, per un import total de
2.433.224,74 euros IVA exclòs (2.944.201,94 euros amb IVA inclòs), i un termini màxim
d’execució de les obres de 8 mesos.

•

RESTAR ASSABENTADA de les Resolució dictada per la Presidència del Consorci del Besòs,
de data 10 de gener de 2019, d’adjudicació del contracte d’obres del Projecte de connexió
per a vianants entre els carrers Oristà i Bosc i arranjament del talús entre el carrer Oristà i el
Rec Comtal, a l’empresa Copcisa, S.A., per un import total de 595.457,14 euros IVA exclòs
(720.503,14 euros amb IVA inclòs), i un termini màxim d’execució de les obres de 4 mesos.

•

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.

•

APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Besòs i la Fundació
Barcelona Institute of Technology for the habitat (BIT Habitat), per al desenvolupament del
recinte de les Tres Xemeneies com a Pol de Transició Energètica i Lluita Contra el Canvi
Climàtic.

•

APROVAR l’Addenda número 1 ( Fase 1) al conveni marc de col·laboració entre el Consorci
del Besòs i la Fundació Barcelona Institute of Technology for the habitat (BIT Habitat), per al
desenvolupament del recinte de les Tres Xemeneies com a Pol de Transició Energètica i
Lluita Contra el Canvi Climàtic.

•

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.

SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2019
•

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci del Besòs, el Consorci
Interuniversitari Diagonal- Besòs, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per articular
l’abonament de 2.700.000,00 euros del cànon de la concessió demanial constituïda a la
parcel·la “H” a les administracions Consorciades.

•

APROVAR el protocol de col·laboració entre els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià
del Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci
del Besòs i el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs, per promoure el
desenvolupament de la parcel.la L/M del Campus Diagonal Besòs .

•

RESTAR ASSABENTADA de l’aprovació definitiva de l’expedient de l’Operació Jurídica
Complementària del Projecte de Reparcel·lació del UA Litoral, de la Modificació del PGM en
el Sector Front Litoral i Marge Dret del riu Besòs.”

•

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs
per a la realització d’un programa social pel període 2019-2021.

•

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 del Fòrum, de Sant Adrià de
Besòs. Àmbit 3. Rambla de la Mina. Projecte executiu.

•

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 del Fòrum, de Sant Adrià de
Besòs. Àmbit 4. Connexió Parc de La Pau. Projecte executiu.

•

ACORD per unanimitat dels presents que l’aprovació de l’acta d’aquesta sessió es dugui a
terme mitjançant la seva signatura pels membres assistents prèvia tramesa electrònica per
a la seva validació

SESSIÓ DE 23 DE MAIG DE 2019
•

DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de data 29 d’abril de 2019, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, i el Consorci del Besòs per a la realització
d’un programa social pel període 2019-2021.

SESSIÓ DE 18 DE DESEMBRE DE 2019
•

PRENDRE POSSESSIÓ del càrrec de nous vocals de la Comissió Executiva del Consorci del
Besòs: en representació del municipi de Barcelona: la Sra. Lucia Martín González; en
representació del municipi de Sant Adrià de Besòs: el Sr. Joan Callau Bartolí; en
representació del municipi de Montcada i Reixac: el Sr. Jordi Sánchez Escrigas; en
representació del municipi de Santa Coloma de Gramenet: Sr. Esteve Serrano Ortín; en
representació del municipi de Badalona: Sr. Rubén Guijarro Palma, com a vocal titular;
constituint-se la Comissió Executiva en aquest acte amb els nous membres en els termes de
l’art. 13 dels Estatuts del Consorci.

•

APROVAR la pròrroga del conveni subscrit en data 1 de gener de 2016 entre el Consorci del
Besòs, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la gestió i
manteniment de l’espai Fòrum, per una anualitat, això és, des d’1 de gener de 2020 a 31 de
desembre de 2020, en les mateixes condicions pactades en el conveni que es prorroga.
APROVAR la pròrroga del conveni subscrit en data 1 de gener de 2016 entre el Consorci del
Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en matèria de gestió i finançament del

•

manteniment de zones situades en el territori municipal de Sant Adrià de Besòs, per una
anualitat, això és, des d’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020, en les mateixes
condicions pactades en el conveni que es prorroga.
•

APROVAR el 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.

•

RESTAR ASSABENTATS de la Resolució de la Presidenta del Consorci del Besòs de data 12 de
desembre de 2019 sobre l’aprovació el Protocol per al desenvolupament de l’aliança per a
l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs a subscriure entre l’Ajuntament de
Barcelona, el Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de
Badalona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Departament
de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Caritas Diocesana de Barcelona, Obra Hospitalària Sant Joan de Déu, Fundació
Formació i Treball, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

