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Informació d’activitats

Informació Institucional

Dades de l’àmbit

Després de 14 anys  des de la seva creació,  el Consorci 

del Besòs,  constituït inicialment  pels ajuntaments de 

Sant Adrià de Besòs i de Barcelona, a finals de l’any 2012 

va iniciar una important transformació amb l’adhesió 

dels municipis de Montcada i Reixac i Santa Coloma de 

Gramenet recuperant així la realitat territorial del tram 

baix del riu Besòs.

La creació del Parc Fluvial del Besòs l’any 2001, 

un dels parcs més  importants de l’àmbit metropolità, 

ha possibilitat la recuperació d’aquest espai fluvial 

fortament degradat convertint-se així, en el veritable 

eix vertebrador de tot aquest entorn on viuen prop d’un 

milió de persones en el seu àmbit d’influència. Aquest 

fet ha permès reincorporar-lo a la vida i a l’imaginari dels 

seus ciutadans, esdevenint un element que representa 

una oportunitat de futur per ells i també per la ciutat 

metropolitana.

En aquesta nova etapa, s’ha donat continuïtat 

a algunes tasques que es desenvolupaven en els 

anteriors anys des del  Consorci però, sobretot, es 

potencia mitjançant propostes comunes dels ens 

consorciats un tractament territorial homogeni a tota 

la seva àrea. Aquest nou repte ha comportat una sèrie 

de canvis importants en l’estructura i organització del 

Consorci. S’han adaptat  els Estatuts a la realitat dels 

nous objectius que cal assolir.  En aquest sentit, s’han 

incorporat noves finalitats i competències, com ara 

treballar i desenvolupar estudis relacionats amb la 

millora de l’aprofitament de l’espai públic de l’entorn 

del Besòs amb la millora  de la qualitat i l’eficiència 

energètica i ambiental de les trames urbanes tenint en 

compte l’accessibilitat i la mobilitat generada; així com 

tenir cura del tractament de la infraestructura verda de 

tot aquest territori.
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A la primavera de l’any 2017 s’aprova definitivament 
la Modificació d’estatuts del Consorci el Besòs, 
formalitzant-se així la incorporació de l’ajuntament de 
Badalona al Consorci.  Aquesta modificació també 
dota al Consorci d’una ampliació de competències 
en l’àmbit social, que permeten dur a terme altres 
activitats orientades al desenvolupament d’actuacions 
d’atenció a les persones en l’àmbit educatiu, cultural, 
d’inserció laboral, social, d’habitatge, sanitari, seguretat 
i prevenció.

A nivell orgànic, durant el 2017 s’ha portat a terme un 
relleu a la gerència del Consorci com a conseqüència 
de l’assumpció de noves responsabilitats dins 
l’estructura de l’ajuntament de Barcelona per part de 
l’anterior gerent, Antoni Alarcon.  Després d’un període 
de transició en el que assumí la gerència  del Consorci 
amb caràcter provisional el gerent d’Ecologia Urbana 
de l’ajuntament de Barcelona, Jordi Campillo Gàmez, la 
persona designada gerent per a iniciar el desplegament 
de l’Agenda Besòs ha estat l’arquitecta Carme Ribas i 
Seix.

En el marc de l’activitat i gestió del Consorci durant 
el 2017 una fita cabdal va ser  l’elaboració de l´Agenda 
Besòs, que culminà en la jornada de treball del 19 
de juliol al Campus Diagonal-Besòs de la Universitat 
Politècnica de Catalunya.  L’Agenda Besòs és el 
resultat d´un pla de treball on han estat implicats els 
equips tècnics de les cinc administracions municipals, 
el Consorci del Besòs, Barcelona Regional, l´Institut 
d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) i l´Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquesta col·laboració s´ha fet a través de nombroses 
reunions i l´intercanvi d´informació sobre els reptes i 
les potencialitats d’oportunitats del territori. 

D’entre les treballs executats durant l’exercici 2017 
cal significar els següents:

• Redacció del Pla de Gestió Integral del Parc 
Fluvial del Riu Besòs. 

• Impuls de l’elaboració del Pla director Urbanístic 
àmbit Tres Xemeneies, al front litoral entre els 
municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, 
així com l’inici del treballs de redacció del 
mateix.

• Tercera fase de les obres d’ordenació de l’espai 
públic a l’entorn del Rec Comtal entre els barris  
Can Sant Joan i Vallbona amb l’execució de 
les obres de millora en el tram Plaça Primer de 
Maig – Carrer Castelladral. (T.M. Barcelona).

• Inici dels treballs per a l’elaboració del Pla de 
millora de la Mobilitat dins del barri de Vallbona 
de Barcelona, que prioritza actuacions de 
millora de l’accessibilitat, la seguretat viària i la 
connectivitat.

• Obertura al públic el pas que connecta el 
Campus UPC amb la Plaça del Fòrum

• Inici dels treballs per a l’execució del projecte 
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible. 

• Impuls del projecte Cabal Musical per a 
l’acompanyament i suport a talents musicals 
joves de l’Eix Besòs.

Tot aquest conjunt d’activitat desenvolupada al llarg 
de l’any 2017, en el que s’han celebrat tres Consells 
Generals del Consorci i dues Comissions Executives, 
és el que es reflecteix de manera detallada en aquest 
document.

Presentació
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Agenda
Besòs

m et rò p o l i s
b a r r i s
v o r e s
l l e r a

aigua

PLA D’ACCIÓ DE  
L’AGENDA BESÒS
Vores

PV-01
Adequació de les vores de la 
desembocadura del riu Besòs

Actuacions al l larg del nou quilometres de dels marges 
per a mil lorar la connectivitat dels ciutadans

OBJECTIUS

5. Mil lorar l ´accessibi l i tat i  connectiv i tat entre els barr is del 
Besòs

7. Mil lorar la qual i tat ambiental vertebrant les infraestructures 
verdes blaves

LINIES ESTRATÈGIQUES
Incorporar els espais residuals entre la ciutat ui el r iu com 
espai públ ic i  de relació social.

DESCRIPCIÓ
Els ponts que creuen el Besós garanteixen la unió entre 
el terr i tor i  dels dos costats del r iu. És important però que 
aquests ponts connectin amb els vials i  voreres que recorren 
els marges del r iu tant a cota ciutat com a cota r iu per a 
garantir l ’accés i  les continuïtats dels recorreguts per a 
vianants i  bicicletes.

El pont de Maristany en el marge dret, connecta amb el parc 
de la Pau a través d’una rampa. El marge esquerre, però, no hi 
ha connexió entre la vorera del pont i  el  carrer Ol ímpic havent 
d’anar f ins el camp de futbol per a fer la volta.

Es proposa real i tzar una connexió en el marge esquerre des de 
la vorera del c. Maristany (cota 9,5) f ins a la cota ciutat (5,5) 
donant continuïtat a la ronda verda del costat Barcelona del 
r iu cap al marge superior i  inferior esquerre a través del pas 
inferior que creua el pont i  les vies del tren. Es preveu també 
acondicionar la vorera del pas inferior de connexió amb el 
carrer Ol ímpic.

COST ESTIMAT

100.000€

ADMINISTRACIÓ COMPETENT

-

SUPORT FINANÇAMENT

-

TERMINI D’EXECUCIÓ

18 mesos

SEGUIMENT ACCIÓ

-



13           

Agenda Besòs

Propostes d’accions 

AIGUA- Generar valor diferencial respecte la resta del territori metropolità. Nova 
gestió del cicle de l’aigua.

LLERA- Establir un nou marc de gestió del parc fluvial, en col·laboració amb els 
agents del territori, per gaudir d’un riu obert a la ciutadania.

VORES- Eliminar l’aïllament del riu de la resta de la ciutat metropolitana, integrant 
el parc fluvial del Besòs en un sistema de parcs que anirà recollint tots els espais 
lliures a les vores del riu.

BARRIS- Fomentar una identitat compartida, centrada en el riu com element 
cohesionador dels barris del Besòs. Reforçar l’equitat social, promoure les polítiques 
actives de formació i facilitar el dret a l’habitatge.

METRÒPOLIS- Establir un model de sostenibilitat econòmica dels barris, impulsant 
tres nodes d’activitat econòmica basats en la sinergia entre universitat, recerca i 
empresa.

El febrer de 2016, es va acordar la incorporació de Badalona en el Consorci del 
Besòs, el reforçament institucional d’aquest instrument de gestió i l’encàrrec a Barce-
lona Regional d’un diagnòstic complet de la situació actual i de les propostes neces-
sàries a desenvolupar en el futur. 

Al Juliol de 2017 tots els equips tècnics i polítics implicats es van reunir al Campus 
Diagonal Besòs per a donar un primer vistiplau a l’Agenda Besòs, document que 
dibuixa les apostes prioritàries a partir de les quals els ajuntaments consorciats tre-
ballaran per establir el pla d’acció pels propers anys.  

L’Agenda Besòs supera els àmbits competencials dels ajuntaments i vol ser a partir 
d’ara el marc de referència sobre el qual treballin totes les administracions, buscant 
una autèntica estratègia col·lectiva per a la veritable transformació d’un àmbit territo-
rial històricament mancat de les inversions necessàries, però amb una gran potenci-
alitat. Per desenvolupar aquesta idea, el Pla d’Acció tindrà en compte les següents 
prioritats estratègiques:

1. Fomentar una identitat compartida, entenent el riu com a element cohesionador.

2. Reforçar l’equitat social per reduir les condicions de vulnerabilitat als barris.

3. Promoure les polítiques actives de formació com a palanca d’inserció laboral.

4. Facilitar el dret a l’habitatge impulsant polítiques coordinades amb els agents del 
territori.

5. Millorar l’accessibilitat i connectivitat entre els barris del Besòs.

6. Compensar les externalitats negatives de les grans infraestructures integrant-les a 
les diverses lògiques urbanes.

7. Millorar la qualitat ambiental vertebrant les infraestructures verdes i blaves.

8. Impulsar àrees de coneixement i d’activitat econòmica metropolitana fomentant 
l’economia circular.

9. Promoure la revitalització i l’enxarxament de l’associacionisme i l’enfortiment de les 
pràctiques d’innovació social.

10. Enfortir la governança per gestionar conjuntament les oportunitats del territori i 
per impulsar polítiques i projectes en un marc metropolità.

Agenda
Besòs
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PLÀNOL AMB LA CONFIGURACIÓ PGI 2017 - 2021
Realitzat per: Consorci del Besòs

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SEPTEMBRE 2017

ANNEX 2: Normativa d’ús: Reglament d’Usos i Activitats del Parc  
   Fluvial del Besòs
Realitzat per: Consorci del Besòs

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

DOCUMENT D
E TREBALL
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Pla de Gestió Integral del
Parc Fluvial del Riu Besòs
Setembre del 2017

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX 5: Criteris per al manteniment del verd i la millora de la   
   Biodiversitat
Realitzat per: Consorci del Besòs

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX FOTOGRÀFIC
Realitzat per: Consorci del Besòs
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Pla de Gestió Integral  del Parc Fluvial  del 
Riu Besòs

Accions executades 

PGI.1 - Coordinació dels treballs previs i la redacció de la memòria del PGIPFB.
PGI.2 - Redacció del Reglament d’Usos i Activitats del Parc Fluvial del Besòs.
PGI.3 - Redacció del Pla d’Autoprotecció i Estudi de Seguretat del Parc Fluvial 
del Besòs.
PGI.4 - Projecte Bàsic per l’Actualització del Sistema d’alerta Hidrològica del riu 
Besòs (SAHBE).
PGI.5 - Redacció dels protocols de gestió de Fauna del Parc Fluvial del riu Besòs
PGI.6 - Document d’assessorament tècnic: Proposta d’accions per a la Millora 
de la Biodiversitat del Parc Fluvial del Besòs.
PGI.7 - Cartografia dels Hàbitats Corine i dels Hàbitats d’Interès Comunitari 
(HIC) de la llera del riu Besòs.
PGI.8 - Avantprojecte per a la recuperació mediambiental i paisatgística de la 
desembocadura del riu Besòs.
PGI.9 - Elaboració de la documentació gràfica de la proposta de nova configu-
ració del Parc Fluvial del riu Besòs.
PGI.10 - Redacció de la proposta d’addenda al conveni de col·laboració per a 
l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del 
Besòs.

Realitzat per: Consorci del Besòs

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX 10: Metodologia de redacció i acords de la comissió de 
redacció.

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

ABRIL 2017

ANNEX 14: Cartografia dels hàbitats CORINE i HIC de la llera 
     del riu Besòs
Realitzat per: Moisès Guardiola i Albert Petit

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

DESEMBRE 2016

ANNEX 16: Pla de Seguretat de la nova zona d’ús públic de 
Montcada i Reixac.

 
 
 
 
 
 
 
 

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs 
 

 
 

PROJECTE BÀSIC PER 
L’ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA 
D’ALERTA HIDROLÒGICA DEL RIU BESÒS 
 
Realitzat per: 
 
   
 
 
 
 
 
Setembre 2017 

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX 13: Accions per potenciar la biodiversitat al Parc Fluvial
Realitzat per: Xavier Larruy

DOCUMENT D
E TREBALL
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PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX 12: Requeriments de Protecció Civil per al Parc Fluvial del  
            Besòs
Realitzat per: Generalitat de Catalunya

SETEMBRE 2017

ANNEX 7: Avantprojecte d’arranjament del parc fluvial del Besòs en l’àmbit urbà de Montcada i Reixac.

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

ANNEX 7.1: Projecte d’arranjament del Parc Fluvial del Besòs en l’àmbit urbà de Montcada i Reixac. Primera fase (Gener 2015)

ANNEX 7.2: Avantprojecte d’arranjament del Parc Fluvial del Besòs en l’àmbit urbà de Montcada i Reixac. Segona fase (Febrer 2017)

Realitzat per: Consorci del Besòs

ANNEX 8: Zones de Refugi
ANNEX 8.1: Avantprojecte d’arranjament de la desembocadura

ANNEX 8.2: Nova zona de refugi de fauna al Parc Fluvial

Realitzat per: Consorci del Besòs

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

DOCUMENT D
E TREBALL

 

21
/09

/20
17

PGIPFB Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

SETEMBRE 2017

ANNEX FOTOGRÀFIC
Realitzat per: Consorci del Besòs

La Comissió de Seguiment del Parc Fluvial del Besòs va encarregar al Consorci 

del Besòs els treballs necessaris per a l’actualització dels documents de gestió 

del Parc Fluvial.

Durant el 2017, el Consorci conjuntament amb les diferents administracions i 

organismes implicats han dut a terme els treballs de redacció del nou Pla de 

Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs (PGIPFB) així com la coordinació de la 

comissió tècnica del PGIPFB. Al llarg de l’any s’han anat celebrant reunions de 

treball tècnic cada tres setmanes, aproximadament, fins a la presentació a nivell 

tècnic d’una primera versió del document durant el mes de setembre. Posterior-

ment, s’ha continuat treballant de forma monogràfica alguns dels aspectes més 

específics de la gestió, i s’han finalitzat la major part dels treballs encarregats.
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Estudi i Divulgació del Medi ambient

 
 
 

   

Zona verda perimetral 

Passeig del riu 

Connector biològic 

Estany 

Plànol 

Ropalòcers 2016. Catalan Butterfly Monitoring Scheme  Valors naturals 
Espècie Entorn

Besòs
sector 1 sector 2 Besòs 

(1+2)

Pieris rapae. Blanqueta de la col Pararge aegeria. Bruna del bosc 

Lasiommata megera. Margenera 
comuna 

Papilio machaon. Papallona reina Aricia cramera. Moreneta meridional 

Coenonympha pamphilus. Lleonada 
comuna 

Trams recorregut CBMS 

AGROVallbona 

DOCUMENT DE TREBALL

DESEMBRE 2016

 
 
 

 
 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC. FASE 3 

 
 
 
PROJECTE 

 
 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXES 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 
 
 
 
 
AUTOR DEL PROJECTE 

 

 
JAVIER SOLÍS DELFÍN 
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

 

 
 

DATA DE REDACCIÓ 
 
 

NOVEMBRE 2016 
 
 
 

EXEMPLAR NÚM. 1  

  
 

Estudi i Divulgació del Medi ambient

 

Propostes de millora ambiental del vector biodiversitat per al 
planejament urbanístic de la segona fase de La Catalana 
 
 

 
 

Sergi Garcia, ambientòleg 
Xavier Larruy, biòleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ESTUDI TÈCNIC DE 
DISSENY I USOS DE 

L’ESPAI  
AGRO-VALLBONA 

 

 

 

Document esborrany desembre 2017 
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Estudi i Divulgació del Medi ambient

 
 
 

   

Zona verda perimetral 

Passeig del riu 

Connector biològic 

Estany 

Plànol 

Dins d’aquest àmbit d’actuació es continua treballant en diverses accions per 

tal d’afavorir la infraestructura verda de l’àmbit del Consorci.

Un projecte de rellevància és el projecte d’AgroVallbona que proposa recuperar 

els usos agrícoles de Vallbona dins d’un projecte de centre d’educació agrícola 

de la ciutat de Barcelona que lligui la tradició que ha perdurat al llarg dels anys 

amb una nova visió de la producció agrícola dins la ciutat i que connecti amb 

els barris i el Parc Fluvial del riu Besòs.

S’ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per afa-

vorir la presència de fauna urbana al municipi. S’ha posat en marxa un projecte 

d’instal·lació de caixes niu per a ratpenats al municipi de Sant Adrià de Besòs.

Per tal de millorar la biodiversitat al barri de la Catalana durant les obres d’ur-

banització de la Fase III que s’estan executant durant l’any, s’ha redactat una 

propostes de millora ambiental amb Gallanthus.

A més, s’han iniciat les obres de la Fase III del Rec Comtal, en les que es recreix 

el mur de formigó existent i s’executa un de nou a les zones on no existeix per 

tal d’evitar el sobreeiximent de l’aigua del rec i així continuar en la línia de la 

millora del Rec Comtal dins de l’àmbit.

En el marc dels treballs de coneixement de la biodiversitat que el Consorci del 

Besòs està portant a terme en a l’entorn de connexió de la Serra de Collsero-

la, la Serralada de Marina i el riu Besòs, s’ha realitzat una acció de monitoreig 

(inventari i seguiment) de papallones que forma part del Catalan Butterfly Mo-

nitoring Scheme (CBMS). La metodologia que es segueix és la de repetició set-

manal de censos visuals (de març a setembre, ininterrompudament) al llarg de 

transsectes fixes, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors 

ambientals.

Accions executades

Infraestructura Verda

IV.1 - Instal·lació de caixes nius de ratpenats artificials i panells informatius que 
descriuen la utilització dels mateixos.
IV.2 - Propostes de millora ambiental del vector biodiversitat per al planejament 
urbanístic de la segona fase de La Catalana.
IV.3 - Obres per al projecte de la millora del rec comtal al barri de Vallbona, 
Plaça Primer de Maig - Carrer Castelladral. fase III al terme municipal de 
Barcelona.
IV.4 - Banc de dades de biodiversitat. Registre de ropalòcers.
IV.5 - Estudi tècnic de disseny i usos agrícoles i ramaders de l’espai 
Agrovallbona.
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Quali tat  ambiental

En relació a la xarxa de climatització, durant el 2017, s’han portat a terme actu-

acions de millora amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua i energia associat 

al procés de climatització, com per exemple, la modelització de la xarxa mitjan-

çant sistemes informàtics d’optimització energètica i de simulació i predicció 

de la demanda.

Pel que fa a la xarxa pneumàtica de recollida selectiva van entrar en funciona-

ment 3 bústies de l’edifici C del campus universitari Diagonal Besòs passant 

de 129 a 132 bústies. Les dades de la recollida han estat: 898,36 t de residus, 

amb un consum d’energia associada de 327.961 kWh. Així mateix s’han portat 

a terme diverses actuacions de millora de la xarxa.

El Consorci del Besòs participa, juntament amb els ajuntaments de Sant Adrià 

de Besòs i Badalona, la UPC i la Fundació bTEC, en el Projecte d’Especialitza-

ció i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible, parcial-

ment subvencionat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

En aquest sentit, l’any 2017 el Consorci inicià l’execució de les actuacions Mo-

nitorització Model Litoral, de desenvolupament del maquinari i programari, la 

seva ubicació i manteniment dels sistemes autònoms per a la mesura de la qua-

litat de l’aigua del riu Besòs, mitjançant un sistema de boia prototip implantada 

a la desenvocadura del riu Besòs, amb monitorització en temps real; així com 

l’actuació Gestió Aigua Freàtica, intervenció pilot per a la implementació tècni-

ca i tecnològica de l’acció per a la millora en el conjunt del ecosistema hídric 

del territori (freàtics, clavegueram, aigües superficials i platges) mitjançant les 

aigües freàtiques, com espai experimental a Sant Adrià de Besòs amb efectes 

a tot el litoral adjacent

Accions executades

QA.1- Seguiment tècnic de la xarxa de Climatització del Fòrum
QA.2- Seguiment tècnic del Servei de Recollida Neumàtica Selectiva de 
Residus a l’àmbit del Fòrum i Entorns. 
QA.3- Participació en la implantació del PECT Litoral Besòs Territori 
sostenible.

                                            Informe d’explotació 2017 - Consorci del Besòs  
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“SERVEI DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA D’ESCOMBRARIES 
A L’ÀMBIT DEL FÒRUM I ENTORNS”

- MEMÒRIA ANUAL 2017

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial

PECT LITORAL BESÒS
TERRITORI SOSTENIBLE

Entitat participant no beneficiària:

Sant Adrià de Besòs – Badalona
20 Setembre 2017

Entitats sòcies:
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OBRES DE MANTENIMENT 
de les passeres de la zona sud del 
Parc de la Pau a Sant Adrià de Besòs

FASE 3
Novembre 2017

Parc de la Pau
Zona Sud

 
PROJECTE BÀSIC DEL PARC DEL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS I LA SEVA CONNEXIÓ AMB: LA RAMBLA DE LA MINA, EL PARC DE LA PAU I LA PLAÇA FÒRUM, DE SANT ADRIÀ
Desembre 2017 

V.V.V., Proyectos y Servicios con ingenio, SL

VOLUM 1 DE 1

Projecte executiu per a 
l’acondicionament provisional 
d’un pas i d’un aparcament 
de bicis a la parcel·la L/M

Data previsió finalització: Desembre 2016
Operador:  Tratamiento, acondicionamiento de laderas y    
          obras, S.A.
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Accessibi l i tat  i  mobil i tat

Durant l’any 2017, s’han dut a terme actuacions que han millorat les infraestruc-
tures existents amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’accessilitat i mobilitat 
per part dels vianants i els ciclistes, tot garantint la seguretat viària i l’eficiència 
del conjunt del sistema de mobilitat.

Finalitzen les actuacions del “Pla operatiu de la mobilitat generada al nou Cam-
pus Diagonal-Besòs” iniciades al 2015, corresponents al projecte executiu de 
carril bici per a la connexió de l’Av. Diagonal amb el Campus Besòs, al projecte 
executiu per a l’acondicionament provisional d’un pas de vianants que connecti 
i d’un aparcament de bicis a la parcel·la L/M, i al projecte de millora de l’ac-
cesibilitat a l’entorn del Campus Diagonal-Besòs. Amb la execució d’aquestes 
obres s’assegura la correcta connectivitat del nou campus tant amb els mu-
nicipis de Sant Adrià de Besòs i Barcelona com en el seu propi funcionament 
interior. 

S’ha dut a terme un estudi pilot de senyalització dels accessos i carril bici del 
Parc Fluvial del Besòs, actualment en funcionament en els accessos de Can 
Zam Nord, La Rambleta i la Pallaresa. Tot plegat ha permès millorar la convi-
vència entre els diferents usuaris del Passeig Fluvial, dotant a cadascun d’ells 
del seu propi espai delimitat.

S’ha realitzat també, les obres de manteniment de les passeres de la zona sud 
del Parc de la Pau, amb l’objectiu de millorar la seguretat per als usuaris del 
Parc.

Per últim, de cara a les actuacions que es duran a terme durant el 2018, s’ha 
presentat el projecte bàsic de l’espai públic al Campus UPC Diagonal – Besòs 
i la seva connexió amb la Rambla de la Mina, el parc de la Pau i la plaça del 
Forum quin objectiu és aconseguir la connexió de la Rambla de la Mina amb 
el  nou campus UPC Diagonal i amb el mar i per tant d’un final més adient per 
aquest eix i la generació d’una zona verda que doni servei a tots els espais i 
usos que hi conflueixen.  

AM.1 - Projecte executiu de carril bici per a la connexió de l’Av. Diagonal 
amb el Campus Besòs, a Barcelona.
AM.2 - Projecte executiu per a l’acondicionament provisional d’un pas i 
d’un aparcament de bicis a la parcel·la L/M.
AM.3 - Projecte de millora de l’accesibilitat a l’entorn del Campus Diagonal 
– Besòs.
AM.4 - Estudi de la senyalització pilot dels accessos aI carril bici del Parc 
Fluvial del Besòs -dins el Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs.
AM.5 - Parc de la Pau. Zona Sud. Obres de manteniment de les passeres 
de la zona sud del Parc de la Pau a Sant Adrià del Besòs. Fase 3.
AM.6 - Projecte bàsic de l’espai públic al Campus UPC Diagonal – Besòs 
i la seva connexió amb la Rambla de la Mina, el parc de la Pau i la plaça 
del Fòrum.

Accions executades

ESTUDI DE LA SENYALITZACIÓ PILOT 
DELS ACCESSOS I CARRIL BICI 
DEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS
 
dins el Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs

Març 2017
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Desenvolupament de noves àrees urbanes

Continua el desenvolupament de les obres del sector de La Catalana, d’acord 

amb el “Projecte Refós del Projecte de les obres d’urbanització de la Fase III 

del Sector La Catalana a Sant Adrià de Besòs”, corresponents a la zona com-

presa entre el carrer Cristòfol de Moura, el ferrocarril i la Ronda Litoral, i inclou la 

construcció d’un pont sobre les vies del ferrocarril fins a l’Av. Eduard Maristany 

i el Port Fòrum).

El sector de La Catalana correspon al “sector D” de la “Modificació de PGM 

en el sector del front litoral i el marge dret del riu Besòs”, i és una de les actu-

acions de major impacte territorial i en la qual es podrà visualitzar més clara-

ment la transformació urbanística operada: des de l’any 2009 s’està executant 

la construcció del nou barri a partir d’una transformació urbanística integral. És 

una operació d’iniciativa privada que s’executa pel sistema de reparcel·lació, 

modalitat de compensació, en la qual el Consorci del Besòs és l’administració 

actuant.

En el marc dels processos de reordenació de la façana litoral, el Consorci del 

Besòs ha subscrit un conveni marc de col·laboració interadministrativa, per a 

l’elaboració del Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del front lito-

ral Tres Xemeneies (PDU 3X), als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i 

de Badalona. El document, que ha estat signat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat, els dos ajuntaments i el Consorci del Besòs, tindrà en compte les 

conclusions del procés participatiu impulsat el 2016 pels dos municipis. L’àmbit 

té una superfície d’unes 28 ha.

Accions executades

DAU.1 - Projecte Refós del projecte de les obres d’urbanització de la fase 
III del sector La Catalana a Sant Adrià de Besòs.
DAU.2 - Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Director Urbanístic d’or-
denació delfront litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies (Document Inicial 
Estratègic).

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL 
EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Document d’objectius i propòsits generals i Avanç 

I. MEMÒRIA 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

Gener 2018 

 

PROJECTE REFÓS DEL PROJECTE DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA 
FASE III DEL SECTOR LA CATALANA A SANT ADRIÀ DEL BESÒS 

VOLUM I de II 

MEMÒRIA I ANNEXES 
 

AUTOR DEL PROJECTE: SBS SIMON Y BLANCO S.L.P. 
 

ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: MARIA BLANCO BARGALLÓ 
DATA: DESEMBRE 2014 
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Comunicació i  Divulgació

El Consorci del Besòs mitjançant la seva pàgina web informa sobre els treballs 

que s’estan duent a terme en el seu àmbit d’actuació. Per altra banda també 

participa en diferents activitats organitzades pels ens consorciats i altres orga-

nismes que es fan en l’àmbit del Besòs, com les que es destaquen a continu-

ació:

• 22 d’abril: Itinerari fotogràfic pel riu Besòs, juntament amb l’Agrupació 

Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs i l’Agrupació Colomenca d´Aficionats 

a la Fotografia.

• 7 de maig: XV Bicicletada del Besòs organitzada pel Consorci Besòs-

Tordera.

• 5 de març: Inauguració de l’Aula ambiental del Parc del Litoral promoguda 

per l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs i AMB. 

• 10 i 11 de febrer: Audicions Cabal Musical

• 9 de febrer: Conferència sobre la recuperació ambiental del tram final del 

riu Besòs, en el BlueHealth stakeholder meeting.

Dins dels actes de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient del 2017, el 

dia 10 de juny es va inaugurar una exposició fotogràfica permanent, al Parc de 

Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) amb el nom “Descobrint el Besòs. 

Una mirada fotogràfica del Riu més natural”. Es tracta d’un recorregut per la 

biodiversitat i la realitat natural del riu Besòs que posa en valor la recuperació 

dels valors naturals d’aquest tram baix del Besòs en imatges de gran format. 

L’exposició va ser produïda per l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 

l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, amb les imatges 

cedides per 16 fotògrafs, membres de l’Agrupació Colomenca d’Aficionats a la 

Fotografia i de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs.

També amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, l’11 de juny, el Consorci 

del Besòs va participar a la 2ona edició de la Fira de Medi Ambient de Santa 

Coloma de Gramenet, amb la presència d’una carpa a la mostra d’institucions, 

col·lectius i entitats. En aquesta ocasió, es va aprofitar per a conèixer l’opinió 

dels usuaris del Parc Fluvial, mitjançant una enquesta, sobre les proves pilots 

del carril bici que va posar en marxa el 19 de maig per a millorar la seguretat 

entre vianants i ciclistes.
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Social

Projecte Cabal musical 

El Consorci del Besòs té subscrit un conveni amb l’ajuntament de Barcelona 

per a la realització d’un projecte de cohesió social i territorial en l’àmbit de la 

formació i emprenedoria musical, amb la intenció d’afavorir i potenciar sortides 

laborals per a joves en situació de vulnerabilitat.

• El projecte CABAL MUSICAL de l’Eix Besòs s’esten als barris de Sant Adrià 

de Besòs, de Badalona, de Santa Coloma de Gramenet i de Montcada i Reixac.

• Es desenvolupa a l’àrea definida per l’estratègia Eix Besòs. 

• Va dirigit a músics i grups musicals emergents amb talent, que provinguin 

d’entorns socials de l’àmbit territorial definit, de perfils d’entre 16 i 35 anys, que 

sense trajectòria en l’àmbit de la música professional mostrin predisposició per 

iniciar-se en l’experiència de l’emprenedoria musical.

Projecte el Rec Comtal es Mou

És un projecte comunitari que s’està portant endavant conjuntament amb en-

titats de la zona de Montcada, la Zona Nord de Nou Barris i el Consorci del 

Besòs. L’àmbit d’actuació del projecte és al tram del rec comtal que passa pels 

barris de Can Sant Joan a Montcada, i de Vallbona a Nou Barris i les tres cases 

de les aigües situades a Trinitat Nova, Trinitat Vella i Montcada i Reixac. 

S’ha treballat tenint en compte els principis definits de la participació del veïnat:

1.- Convertir el Rec Comtal en un espai de creixement econòmic, cultural i edu-

catiu dels barris que l’envolten.

2.- Fomentar aquest creixement des d’una lògica pública – comunitària (admi-

nistració i veïnat).

3.- Vetllar per un equilibri entre els membres de la Taula tenint en compte el 

territori i els àmbits de treball.

La Fundació Privada Jovent amb un equip de treball format per joves dels bar-

ris de la Zona Nord de Nou Barris i del barri de Can Sant Joan del municipi de 

Montcada ha estat la responsable les activitats portades a terme, aconseguint 

una evident participació ciutadana.  

Accions executades

SO.1- Cabal Musical.
SO.2- El Rec Comtal es Mou.
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En representació de l’Ajuntament de Barcelona

• Janet Sanz Cid, Presidenta

• Laia Ortiz Castellví

• Josep Maria Montaner Martorell

En representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

• Joan Callau i Bartolí, Vicepresident

• Pedro Sánchez Álvarez

• Gregorio Camacho Alcalde

• Antoni Vélez Barajas

En representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

• Núria Parlón Gil, Vicepresidenta

• Lidia Montero Cos 

• Jordi Mas Herrero

• Alvaro Rodilla García 

En representació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

• Laura Campos  Ferrer, Vicepresidenta

• Jordi Sánchez i Escrigas  

• Oscar Gil Sotillo

• Maria del Mar Sempere Martínez 

En representació de l’Ajuntament de Badalona

• Ma. Dolors Sabaté Puig, Vicepresidenta

• Oriol Lladó i Esteller 

• Àlex Mañas Ballesté 

• José Antonio Téllez Oliva

MEMBRES DEL CONSELL GENERAL
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Presidenta:

• Janet Sanz Cid, Presidenta

Membres vocals:

• Josep María Montaner Martorell, Ajuntament de Barcelona 

• Joan Callau i Bartolí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

• Oriol Lladó i Esteller, Ajuntament de Badalona  

• Núria Parlon Gil, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

• Jordi Sánchez i Escrigas, Ajuntament de Montcada i Reixac  

Membres vocals suplents:

• Laia Ortiz Castellví, Ajuntament de Barcelona 

• Gregorio Camacho Alcalde, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

• Àlex Mañas i Ballesté, Ajuntament de Badalona    

• Jordi Mas Herrero, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet   

• Óscar Gil Sotillo, Ajuntament de Montcada i Reixac

MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
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SESSIONS DELS CONSELLS GENERALS

El Consell General, que és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, durant l’any 2017 va celebrar tres 

sessions ordinàries, els dies 26 d’abril, el 14 de juliol, i el 16 de novembre, en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 26 D’ABRIL DE 2017

RESTAR ASSABENTAT DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA de la modificació dels estatuts del  Consorci del Besòs per a 

fer efectiva l’adhesió del municipi de Badalona, així com per l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci  i 

constitució de nous òrgans de govern. 

PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec, com a membres del Consell General del Consorci del Besòs, l’Alcaldessa de 

l’Ajuntament de Badalona Il·lma Sra. Ma. Dolors Sabaté Puig i els regidors Senyor Oriol Lladó i Esteller i Senyor José 

Antonio Téllez Oliva. NOTIFICAR  els presents acords als Ajuntaments consorciats

PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec com a membre del Consell General del Consorci del Besòs,  la Sra. Maria del 

Mar Sempere Martínez, en representació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

RESTAR ASSABENTADA de les Resolucions dictades per la Presidència del Consorci del Besòs, 

• Resolució de data 29 de novembre de 2016 relativa a l’aprovació de l’addenda núm. 1 (Fase Diagnosi) al 

conveni de col.laboració a subscriure el Consorci del Besòs, el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropo-

litans de Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 

desplegament del projecte territori.

• Resolució de data 13 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació del Projecte d’arranjament i reparació de 

l’espai destinat a sala polivalent a les oficines del Consorci del Besòs.

• Resolució de data 21 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació de l’esborrany 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.

• Resolució de data 29 de desembre de 2016 relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci 

del Besòs i la Fundació Privada Tallers de Músics per al projecte CABAL MUSICAL per a l’acompanyament i 

suport a talents musicals joves de l’Eix Besòs.

• Resolució de data 24 de febrer de 2017 relativa a l’aprovació inicial del Projecte d’Obres de millora del Rec 

Comtal al barri de Vallbona. Tram Plaça Primer de Maig – Carrer Castelladral. Fase III (T.M. Barcelona).

• Resolució de data 27 de febrer de 2017 relativa a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per a la cessió de l’ús d’espais de l’Edifici Besòs, de Sant 

Adrià de Besòs.

• Resolució de data 01 de març de 2017 relativa a l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs, l’Ajuntament de Badalona, Consorci del Besòs i la mercantil Endesa Generación, S.A. per l’execució 

del parc d’escullera a la zona litoral de les tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

• Resolució de data 02 de març de 2017 relativa a la compareixença en el recurs contenciós administratiu nú-

mero 229/2016, del Jutjat Contenciós núm. 12 i designació del Procurador i advocats per tal que procedeixin 

a la representació i defensa del Consorci del Besòs en el referit recurs.



• Resolució de data 29 de març de 2017 relativa a la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació de 

La Catalana en el seu article 3.1 relatiu al seu domicili.

• Resolució de data 29 de març de 2017 relativa a la pròrroga per un termini d’un any el contracte d’assistència 

jurídica al Consorci del Besòs, formalitzat entre el Consorci i l’entitat Barcelona Espai Legal, Advocats, S.L.P.

RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit números 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del Pressupost General de l’exercici 

2016.

RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.

APROVAR Inicialment el Compte General del Consorci del Besòs que es presenta, corresponent a l’exercici pressu-

postari de 2016.

RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit números 1 i 2 del Pressupost General de l’exercici 2017.

SESSIÓ DE 14 DE JULIOL DE 2017

DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 12 de setembre de 2013, de nomenament del Sr. Antoni Alarcon i Puerto com a 

Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 17 de juliol de 2017. 

NOMENAR al Sr. Jordi Campillo Gàmez Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 17 de juliol de 2017, amb 

vigència de quantes resolucions de delegació de competències hagin estat dictades en favor de la Gerència. El Sr. 

Jordi Campillo Gàmez desenvoluparà les funcions inherents al càrrec amb caràcter gratuït.
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NOMENAR els vocals i suplents que formaran part de la Comissió Executiva del Consorci en representació dels mu-

nicipis de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona. 

DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 12 de setembre de 2013 de nomenament del Sr. Antoni Alarcon i Puerto com a 

representant del Consorci del Besòs al Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

DESIGNAR al Sr. Jordi Campillo Gàmez com a representant del Consorci del Besòs, al Consell General del Consorci 

del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

RESTAR ASSABENTATS de diferents resolucions dictades per la Presidència del Consorci del Besòs.

• Resolució de data 19 de maig relativa a la recepció en nom i benefici de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

les obres de la Urbanització de la Plaça Edifici R-4 del Sector de la Catalana, Fase I (plaça Salvador Dalí) al 

terme municipal de Sant Adirà de Besòs.

• Resolució de data 23 de maig relativa a l’aprovació de l’addenda II. Identificació de les línies estratègiques 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 per al desplegament del projecte Territori Besòs.

APROVAR DEFINITIVAMENT el compte General del Consorci del Besòs corresponent a l’exercici pressupostari de 

2016.

SESSIÓ 16 DE NOVEMBRE DE 2017

DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 14 de juliol de 2017, de nomenament del Senyor Jordi Campillo Gàmez com a 

Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 16 de novembre de 2017.
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NOMENAR a la Sra. Carme Ribas Seix Gerent del Consorci del Besòs, amb efectes de 16 de novembre de 2017, amb 

vigència de quantes resolucions de delegació de competències hagin estat dictades en favor de la Gerència.

DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 14 de juliol de 2017, de nomenament del Sr. Jordi Campillo Gàmez com a repre-

sentant del Consorci del Besòs al Consell General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

DESIGNAR a la Sra. Carme Ribas Seix, com a representant del Consorci del Besòs al Consell General del Consorci 

del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. 

RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci del Besòs en sessió 

de data 2 de novembre de 2017:

• APROVAR el conveni interadministratiu entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la 

societat Pla de Besòs, S.A. per a la integració dels pisos de titularitat del Consorci del Besòs a l’àmbit de La 

Catalana a la borsa d’habitatge social de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

• APROVAR el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Badalona i Sant 

Adrià de Besòs, el Consorci del Besòs i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’ampliació de 

la xarxa tramviària del Trambesòs entre els municipis de Sant Adrià de Besós i Badalona.

• APROVAR el conveni entre el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i el Consorci del Besòs 

per al desenvolupament de tasques de gestió pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Dia-

gonal-Besós.

• APROVAR el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs, per a la realit-

zació d’un projecte de cohesió social i territorial.

RESTAR ASSABENTADA de les Resolucions dictades per la Presidència del Consorci del Besòs:

• Resolució de data 21 de juliol relativa a l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consorci del 

Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs i l’Ajuntament de Badalona per a l’elaboració del Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del 

Front Litoral – Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

• Resolució de data 21 de setembre relativa a l’acceptació provisional de la subvenció de 204.690,91€ per a 

l’operació GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA presentada en el projecte operatiu FEDER Catalunya 

2017-2020, Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, 

atorgada mitjançant resolució provisional de data 5 de setembre de 2017 de la Directora General de l’Admi-

nistració Local.

• Resolució de data 26 de setembre relativa a inadmetre a tràmit la sol.licitud presentada en data 26 d’octubre 

de 2016, registre d’entrada núm. 2016/450, relativa al “Proyecto de Inversión y Financiamiento para resolver los 

problemas infraestructurales del Port Fòrum” en els termes i motius de l’art. 29.1a LTC.

• Resolució de data 5 d’octubre relativa a la compareixença i designació de procurador i advocats en el recurs 

contenciós administratiu número 90/2017-B, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona 
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contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs adoptat en sessió ordinària de data 22 de des-

embre de 2016.

APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2016.

RESTAR ASSABENTATS de la modificació de crèdit núm. 3 del Pressupost General de l’exercici 2017.

APROVAR la modificació de crèdit número 4/17 per mitjà de  transferències de crèdit, per un import de 58.792,00 €, 

segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti d’acord amb les bases d’execució del pressupost. EX-

POSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler 

d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. 

APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 2018  segons el corresponent desglossa-

ment per capítols.



Alvaro Valde Cantos
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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 2017 va celebrar dues sessions ordinàries, els dies 2 de novembre, i el 12 de desembre, en les quals 

s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 2 DE NOVEMBRE DE 2017

CONSTITUIR la Comissió Executiva del Consorci del Besòs i PRENDRE POSSESSIÓ dels seus càrrecs com a mem-

bres de la Comissió Executiva. 

APROVAR el conveni interadministratiu entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la societat 

Pla de Besòs, S.A. per a la integració dels pisos de titularitat del Consorci del Besòs a l’àmbit de La Catalana a la borsa 

d’habitatge social de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

APROVAR el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de 

Besòs, el Consorci del Besòs i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’ampliació de la xarxa tramvi-

ària del Trambesòs entre els municipis de Sant Adrià de Besós i Badalona. 

APROVAR el conveni entre el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i el Consorci del Besòs per al 

desenvolupament de tasques de gestió pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besós. 

APROVAR el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs, per a la realització 

d’un projecte de cohesió social i territorial. 

SESSIÓ DE 12 DE DESEMBRE DE 2017

PRENDRE POSSESSIÓ del seu càrrec com a membre de la Comissió Executiva el Sr. Jordi Sánchez i Escrigas.

APROVAR 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 Públi-

ques de la Universitat Autònoma de Barcelona per al desplegament del projecte Territori Besòs.
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Gerència

Presidència

COMISSIÓ EXECUTIVA

CONSELL GENERAL

Cap d’oficina

Àrea de Serveis Generals Àrea de Serveis Tècnics

Intervenció i Secretaria

El Consorci del Besòs, entitat amb caràcter d’ens local integrada pels Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de 

Besòs, Santa coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona  té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública 

en el seu àmbit territorial d’actuació, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva exe-

cució i conservació; en el desenvolupament de les infraestructures, la millora ambiental i l’eficàcia energètica de les 

trames urbanes i en la gestió i disseny de nou espai públic; així com en el desenvolupament d’actuacions d’atenció a 

les persones en l’àmbit educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, sanitari, seguretat i prevenció.

Pel que fa a l’estructura organitzativa del Consorci del Besòs, a partir de la modificació estatutària aprovada definiti-

vament a l’abril de 2017,  resta com es reflecteix en el següent organigrama:

ORGANIGRAMA

El Consell General, òrgan de govern i administració superior del Consorci, es troba composat per un total de vint 

membres, corresponent la seva Presidència a l’Alcalde de Barcelona o Tinent d’Alcalde en qui delegui.  

La Comissió Executiva, òrgan a qui correspon la direcció immediata i l’administració ordinària del Consorci, està in-

tegrada pel President/a o persona en qui delegui, i un vocal representatiu de cadascun dels municipis consorciats, 

escollits pel Consell General d’entre els seus membres.

Així mateix, el Consorci del Besòs és governat i administrat, en l’exercici del es competències que li són pròpies, per 

un Gerent nomenat pel Consell General a proposta de la Presidència.
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Obligacions reconegudes del pressupost 2017
Despeses de personal (Capítol 1) 606.526,82

Despeses corrents (Capítols 2 i 4) 363.496,45

Manteniment espais (Capítols 2 i 4) 241.795,48

Recollida Pneumàtica (Capítol 2) 635.222,62

Concessió Fred i Calor (Capítol 2) 301.571,82

Encomana Pla Besòs(Capítol 2 i 4) 81.151,30

Encomana Parc Fluvial(Capítol 2) 149.269,07

Subvenció Taller de Músics (Capítol 4) 75.000,00

Addenda II i III Conveni desplegament Territori Besòs (cap 4) 50.653,00

Reparcel·lació C4 (Capítol 6) 29.512,77

Encomana Mobilitat Campus (Capítol 6) 551.984,43

Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6) 29.733,81

Encomana Rec Comtal Fase 3 (Capítol 6) 136.823,80

Inversions amb recursos propis (Capítol 6) 105.240,02

Totals 3.357.981,39

Drets Reconeguts del pressupost 2017
Transferències Corrents (Capítol 4) 1.100.672,00

Manteniment d'espais (Capítol 4 ) 39.723,90

Recollida Pneumàtica (RSU) (Capítol 4) 482.610,94

Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4) 305.000,00

Concessió C-818 Zona Fòrum (Capítol 5) 201.000,00

Concessió Fred i Calor (Capítol 5) 408.420,06

Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8) 11.506,95

Totals 2.548.933,85
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Reparcel·lació C4 (Capítol 6) 29.512,77

Encomana Mobilitat Campus (Capítol 6) 551.984,43

Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6) 29.733,81

Encomana Rec Comtal Fase 3 (Capítol 6) 136.823,80

Inversions amb recursos propis (Capítol 6) 105.240,02

Totals 3.357.981,39

Drets Reconeguts del pressupost 2017
Transferències Corrents (Capítol 4) 1.100.672,00

Manteniment d'espais (Capítol 4 ) 39.723,90

Recollida Pneumàtica (RSU) (Capítol 4) 482.610,94

Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4) 305.000,00

Concessió C-818 Zona Fòrum (Capítol 5) 201.000,00
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Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8) 11.506,95

Totals 2.548.933,85

Els següents quadres reflecteixen separadament i de forma detallada, les obligacions i drets reconeguts durant l’exer-

cici 2017 del Consorci del Besòs.

El resultat pressupostari del Consorci del Besòs, obtingut per la diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats 

i les obligacions reconegudes, reflecteix un dèficit de 809.047,54 euros, produït perquè durant l’exercici 2017 s’han 

reconegut moltes obligacions finançades amb romanent de tresoreria afectat i no amb ingressos propis de l’exercici. 

Així mateix, el resultat pressupostari ajustat, descomptant les obligacions finançades amb el romanent de tresoreria 

afectat, ha estat per a l’exercici 2017, de 84.515,89 euros.

INFORME ECONÒMIC EXERCICI 2017

OBLIGACIONS RECONEGUDES DEL PRESSUPOST

DRETS RECONEGUTS DEL PRESSUPOST
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BALANÇ EXERCICI 2017

Núm. de comptes ACTIU Notes en 
memòria 2017 2016

A) ACTIU NO CORRENT 4.520.950,48 4.502.957,94
I. Immobilitzat intangible 8 11.966,09 6.795,28

200,  201, (2800), (2801) 1. Inversió en recerca i desenvolupament 7.566,61
203, (2803), (2903) 2. Propietat industrial i intel·lectual 2.363,38 4.759,18
206, (2806), (2906) 3. Aplicacions informàtiques 2.036,10 2.036,10

II. Immobilitzat material 5 167.727,87 148.501,74
211, (2811), (2911), (2991) 2. Construccions 94.741,32 77.297,76

214, 215, 216, 217, 218, 219, 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919), 
(2999)

5. Altre immobilitzat material 72.986,55 71.203,98

III. Inversions immobiliàries 7 373.866,52 380.270,92
220, (2820), (2920) 1. Terrenys 92.301,20 92.301,20
221, (2821), (2921) 2. Construccions 281.565,32 287.969,72

IV. Patrimoni públic del Sòl 6 3.967.390,00 3.967.390,00

240, (2840), (2930) 1. Terrenys 3.967.390,00 3.967.390,00

B) ACTIU CORRENT 18.229.477,05 20.868.782,98

II. Existències 13 13.779.921,80 13.031.866,89

37 1. Actius construïts o adquirits per altres entitats 13.779.921,80 13.031.866,89
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 3.139.280,41 6.096.261,13

4300, 4310, 4430, 446, (4900), 4 1. Deutors per operacions de gestió 10.1 2.705.072,07 5.686.474,13

4301, 4311, 4431, 440, 441, 
442, 449, (4901), 550, 555, 558 2. Altres comptes a cobrar

428.256,79
409.787,00

475 3. Administracions Públiques 5.951,55
480, 567 VI. Ajustos per periodificació 3.273,94 3.273,94

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 1.307.000,90 1.737.381,02

556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tresoreria
1.307.000,90 1.737.381,02

TOTAL ACTIU (A+B) 22.750.427,53 25.371.740,92

Núm. de comptes PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 
memòria 2017 2016

A) PATRIMONI NET ECPN 5.352.221,25 5.258.730,68
100, 101 I. Patrimoni 1.494.387,89 1.494.387,89

II. Patrimoni generat 3.795.788,92 3.701.235,95
120 1. Resultats d'exercicis anteriors 3.701.235,95 3.868.415,11
129 2. Resultat de l'exercici 94.552,97 -167.179,16

130, 131, 132 IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a 
resultats 15.2 62.044,44 63.106,84
B) PASSIU NO CORRENT 60.048,58 60.048,58

14 I. Provisions a llarg termini

16 58.021,54 58.021,54
II. Deutes a llarg termini 2.027,04 2.027,04

173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Altres deutes 2.027,04 2.027,04
C) PASSIU CORRENT 17.338.157,70 20.052.961,66
II. Deutes a curt termini 43.790,46 43.790,46

4003, 4013, 4133, 4183, 523, 
524, 528, 529, 560, 561 4. Altres deutes 43.790,46 43.790,46

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 3.514.445,44 3.787.412,10

4000, 4010, 411, 4130, 416, 
4180, 522 1. Creditors per operacions de gestió 11.1 3.226.346,68 814.687,47

410 2. Altres comptes a pagar 6.197,68
47 3. Administracions públiques 32.757,72 36.462,73
485, 568 V. Ajustos per periodificació a curt termini 11.6 13.779.921,80 16.221.759,10

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 22.750.427,53 25.371.740,92
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TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 22.750.427,53 25.371.740,92
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COMPTE DE RESULTAT PATRIMONIAL 2017

Núm. de 
comptes

Notes en 
memòria 2017 2016

1. Ingressos 201.000,00 0,00
746 d) Ingressos Urbanístics 15.1 201.000,00 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 15.1 1.753.535,99 1.875.423,02
a) Del exercici 1.752.473,59 1.874.360,62

750 a.2) Transferències 1.752.473,59 1.874.360,62
7530 b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 15.2 1.062,40 1.062,40

3. Vendes i prestacions de servei 4.812,76 3.629,50
741, 705 b) Prestació de serveis 4.812,76 3.629,50
776, 777 6. Altres ingressos de gestió ordinària 15.1 433.659,05 416.732,58
795 7. Excessos de provisions 0,00 14.342,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.393.007,80 2.310.127,10
8. Despeses de personal 15.2 -606.526,79 -618.447,62

(640) a) Sous, salaris i assimilats -476.057,06 -486.590,11
(642) b) Càrregues socials -130.469,73 -131.857,51
(65) 9. Transferències i subvencions concebudes 15.2 -349.602,30 -377.219,70

11. Altres despeses de gestió ordinària 15.2 -1.255.078,36 -1.165.260,18
(62) a) Subministrament i serveis exteriors -1.251.476,71 -1.161.765,60
(63) b) Tributs -3.601,65 -3.494,58

(68) 12. Amortització del immobilitzat 5-7-8 -26.405,64 -37.717,77
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -2.237.613,09 -2.198.645,27
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 155.394,71 111.481,83
13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immobilitzat no financer i 
actius en estat de venda -60.841,74 -278.691,65

(694) a) Deteriorament de valor 13 -60.841,74 -278.364,86
(671) b) Baixes i alienacions 0,00 -326,79

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 94.552,97 -167.209,82
15. Ingressos financers 0,00 30,66
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 0,00 30,66

769 b.2) Altres 0,00 30,66
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 0,00 30,66
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) 94.552,97 -167.179,16
+ Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)
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Dades de l’àmbit





           

SANTA COLOMA 
DE GRAMENET

Població: 116.950 hab
Superfície: 700 Ha

Superfície CB: 188,34 Ha

Densitat: 17.147 hab/km2

SANT ADRIÀ 
DE BESÒS

Població: 35.814 hab
Superfície: 382 Ha

Superfície CB: 329,07 Ha
Densitat: 9.116 hab/km2

BADALONA 

Població: 215.654 hab
Superfície: 2118 Ha

Superfície CB: 95,05 Ha

Densitat: 10.181 hab/km2

4,9 km de COSTA

Desembocadura: 261m
Port Fòrum: 1,17 km
Platges: 2.255 m

MONTCADA I REIXAC

Població: 34.377 hab
Superfície: 2347 Ha

Superfície CB: 292,09 Ha

Densitat: 1.485 hab/km2

10,8 km de RIU

Nou Barris

Població: 166.310 hab
Superfície: 804,1 Ha

Superfície CB: 70,21 Ha

Densitat: 20.897 hab/km2

Sant Andreu

Població: 147.732 hab
Superfície: 656,5 Ha

Superfície CB: 151,08 Ha

Densitat: 22.443 hab/km2

Sant Martí

Població: 235.719 hab
Superfície: 1052,4 Ha

Superfície CB: 193,85 Ha

Densitat: 22.137 hab/km2



Edifici Besòs
Carrer Olímpic, s/n planta 2
(Cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 68 68
www.consorcibesos.cat


