
SESSIONS DEL CONSELL GENERAL 
El Consell General, que és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, durant l’any 
2019 va celebrar dos sessions ordinàries, els dies 29 d’abril, i el el 18 desembre, en les quals 
s’adoptaren els següents acords. 
 
 
 
SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2019 
 

• RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci 
del Besòs en sessió de data 14 de gener de 2019. 

 

• Resolució  de Presidència 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. 

• Resolució de Presidència 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. 

• Acord pel qual s’aprovà 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.  

• Acord pel qual s’aprovà 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. 

• Acord de la Comissió Executiva pel qual s’aprovà l’Addenda de desenvolupament 

de la Fase 1 del 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. 

• Acord pel qual s’aprovà 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, 

 

• RESTAR ASSABENTATS de la Resolució dictada per la Presidència del Consorci del Besòs, de 
data 11 de març de 2019, d’adjudicació del contracte d’obres del Projecte del nou pont de 



pas sobre les vies del ferrocarril a l’avinguda Puig de Jorba dins del Pla de Millores de la 
mobilitat al Barri de Vallbona de Barcelona, a l’empresa CRC Obras y Servicios, SL – 
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA, UTE, per un import total de 
764.053,46 euros IVA exclòs (924.504,69 euros amb IVA inclòs) i un termini màxim 

d’execució de les obres de 6 mesos.. 
 
 

• RESTAR ASSABENTATS del Document de Criteris Projecte Vores del Besòs, per a millorar la 
connectivitat dels barris amb la llera del riu Besòs i construir les noves façanes fluvials del 
Besòs, i DONAR TRASLLAT als Ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, així com a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 
 

• RESTAR ASSABENTATS del Pla d’Acció Integral per a persones en situació d’Alta 
Vulnerabilitat Residencial al Besòs, i DONAR TRASLLAT als Ajuntaments de Barcelona, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, així com a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. 
 
 

• RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit número 1 del Pressupost General de 
l’exercici 2019.  
 

• RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018. 
 

• APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Besòs que es presenta, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2018. 

 

• APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2018. 
 

• 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 18 DE DESEMBRE  DE 2019 
 

• RESTAR ASSABENTAT (i) del Decret de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona de 15 
de juny de 2019 mitjançant el qual es designa a la Sra. Janet Sanz Cid com a Presidenta 
del Consorci i per tant membre del Consell General, (ii) del Decret de l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Barcelona de data 26 de setembre de 2019, mitjançant el qual es 
designen com a membres del Consell General del Consorci en representació de 
l’Ajuntament de Barcelona a la Sra. Lucia Martín González, i al Sr. David Escudé 
Rodríguez; (iii) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 3 
de juliol de 2019, mitjançant el qual es designen com a membres del Consell General del 
Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a l’alcalde 
Sr. Joan Callau Bartolí, així com el Sr. Antoni Vélez Barajas, Sra. Cristina Meseguer Luque 
i Sr. Gregorio Camacho Alcalde. (iv) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac de 5 de juliol de 2019, mitjançant el qual es designen com a membres 
del Consell General del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac a l’alcaldessa Sra. Laura Campos Ferrer així com els Srs. Jordi Sánchez 
Escrigas,  Sr. Jaume Teixidó Pujol i Sra. Mar Sempere Martínez; (v) de la resolució de 
l’Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet de 19 de setembre de 2019, mitjançant la qual 



es designen com a membres del Consell General del  Consorci del Besòs, en 
representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’alcaldessa Sra. Núria 
Parlon Gil així com els Sr. Esteve Serrano Ortín, Sra. Ana Belén Moreno Jorge i Sr. Álvaro 
Rodilla García. (vi) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Badalona de 17 de 
desembre  de 2019, mitjançant el qual es designen com a membres del Consell General 
del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Badalona a l’alcalde Sr. 
Alejandro Pastor López, així com el Sr. Rubén Guijarro Palma, Sra. M. Dolors Sabater 
Puig i Sr. Anna M. Lara Carmona.  

 

• NOMENAR a proposta de la Presidenta i els Vicepresidents del Consorci als vocals 
titulars i vocals suplents que formaran part de la Comissió Executiva: (i) en representació 
del municipi de Barcelona: Lucia Martín González, com a vocal titular i David Escudé 
Rodríguez com a vocal suplent; (ii)  en representació del municipi de Sant Adrià de Besòs: 
Joan Callau Bartolí, com a vocal titular, i Gregorio Camacho Alcalde, com a vocal suplent;  
(iii)  en representació del municipi de Montcada i Reixac:  Jordi Sánchez Escrigas, com a 
vocal titular, i  Mar Sempere Martínez, com a vocal suplent.  (iv)  en representació del 
municipi de Santa Coloma de Gramenet:  Esteve Serrano Ortín, com a vocal titular, i Ana 
Belén Moreno Jorge, com a vocal suplent; (v)  en representació del municipi de 
Badalona:  Ruben Guijarro Palma, com a vocal titular, i Ana M. Lara Carmona, com a 
vocal suplent. 

 

• APROVAR l’addenda al contracte administratiu d’implantació i explotació i manteniment 
de les instal·lacions de generació i distribució de calefacció i aigua sanitària i refrigeració, 
de 30 de setembre de 2002, en ordre a la interpretació de l’àmbit territorial de la 
concessió de conformitat amb l’informe de data 21 d’octubre de 2019 i el seu plànol 
adjunt de delimitació de l’àmbit. 

 

• DONAR CONFORMITAT a la proposta de 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 
DONAR TRASLLAT de la proposta als respectius Ajuntaments a efectes de la seva 
tramitació i aprovació. 

 

• DONAR CONFORMITAT a l’adquisició i adequació de tres immobles ubicats a Badalona i 
Sant Adrià de Besòs per tal de destinar-los a l’exercici de competències socials del 
Consorci en el marc del Projecte “Reconnectant al Besòs” així com a la prèvia tramitació 
per la Presidenta del corresponent lliurament a justificar mitjançant el qual s’aprovarà 
la despesa de l’operació, al compte corrent de bestreta en el que la Gerent està 
habilitada. 

 

• APROVAR el Pla i Programa d’activitats 2019-2023 del Consorci del Besòs. 
 

• APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General del Consorci del Besòs que es presenta, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2018. 

 

• APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 2020. 


