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Informació d’activitats

Informació Institucional

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.

Presentació

Desplegament de l’Agenda Besòs

Àmbit litoral i 3 Xemeneies

Âmbits de gestió urbanística i de serveis

Projectes en curs d’execució
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PRESENTACIÓ 
L’activitat del Consorci del Besòs en el decurs del 2018 ve marcada pels criteris establerts al Document de l’Agenda Besòs, 

document el qual té com a objectiu establir una estratègia de desenvolupament urbà compartida i una mirada conjunta a les 

potencialitats del territori com a espai metropolità d’acollida i d’oportunitats.   En aquest sentit, des del Consorci s’ha treballat en 

la direcció de crear espais de treball compartit entre els diferents municipis que el configuren impulsant algunes de les propostes 

de l’Agenda.
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La majoria  dels projectes i estudis repercuteixen en més d’un territori municipal, i moltes vegades responen a visions estratègi-

ques que inclouen la totalitat del que anomenem Territori Besòs.

La present Memòria s’inicia amb un primer apartat dedicat a les activitats realitzades en el marc del desplegament de la referida 

Agenda, i després es presenten altres apartats que, si bé també están vinculats amb l’Agenda , s’han exposat separadament per-

què són treballs ja iniciats amb anterioritat, o bé perquè la seva especificitat ho requereix. 
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Desplegament de l’Agenda Besòs 

EL RIU 

ESTUDIS PER A FUTURES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES:  LES VORES 
DEL BESÒS (MARGE DRET) ,  VALLBONA I  CAN SANT JOAN. 

REGENERACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS  

NODES DE CONEIXEMENT  

ESTRATÈGIES  COORDINADES A L’AMBIT SOCIAL  

ACTUACIONS  CONCRETES DINS L’ÀMBIT SOCIAL

Participació i seguiment en la redacció del PDU 3 
Xemeneies 

SUPORT REDACCIÓ  del  PDU 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ  PREVI A L’APROVACIÓ INICIAL 

ALTRES ACTUACIONS AL LITORAL

Ámbits de gestió urbanística i de serveis

EL BARRI DE LA CATALANA  

CAMPUS DIAGONAL – BESÒS  I  ENTORNS 

SERVEIS FÓRUM  

Projectes en curs d’execució
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1 DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS

El desplegament de l’Agenda Besòs es basa en 5 eixos: 

Eix 1 Impulsar la infraestructura verda-blava del Besòs : potenciar el parc 

fluvial com espai de biodiversitat i augmentar els usos socials del riu.

Eix 2 Dissenyar les vores del Besòs:  millorar la connectivitat entre els 

barris i acomodar les infraestructures a l’entorn urbà.

Eix 3 Regeneració del sòl industrial: Estratègia comuna pel sòl d’activitat 

econòmica en enclavaments urbans. 

Eix 4 Reduir la vulnerabilitat urbana dels barris del Besòs:  Actuacions 

coordinades en l’àmbit social.

Eix 5 Impulsar nodes de coneixement i activitat productiva i cooperativa.
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1       DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS

IDENTITAT VISUAL DE L’AGENDA 
BESÒS 

El Consorci a través de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics 

del FAD, va promoure un concurs de mèrits i remunerat de convocatòria 

restringida a professionals del disseny gràfic i la comunicació visual per 

dissenyar una proposta d’imatge gràfica de l’Agenda Besòs. 

A la convocatòria es van presentar 27 propostes de les quals  es van 

escollir tres finalistes per part d’un jurat amb presència de professionals i 

experts en diferents àmbits del disseny gràfic i diferents àrees vinculades 

a la comunicació gràfica, així com, responsables de comunicació i imatge 

dels ajuntaments que formen part del Consorci. La proposta de l’estudi 

pfp disseny va guanyar  la nova imatge gràfica que ha d’acompanyar les 

actuacions previstes a l’Agenda Besòs.

Agenda Besòs. Manual d’identitat 12

Construcció del Conjunt 
Senyal-Logotip

X

2B

B

Gruix de filet=gruix traç vertical de la lletra B

X
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Accions executades
• Coordinació dels treballs relacionats amb el PGI.

• Exposició fotogràfica als murs del riu. “El Besòs 2017: una aixecament fotogràfic” Manolo Laguillo,  i realització 

d’un full de sala com a suport comunicatiu de l’exposició al parc fluvial del Besòs

• Redacció Plans d’Autoprotecció Municipal del Parc Fluvial del Besòs. 

• Projecte de Millora de la senyalèctica vinculada amb la eguretat dels usuaris als Accessos del parc fluvial 

• Elaboració de l’avantprojecte per  la creació d’una zona de refugi de biodiversitat al marge dret del riu Besòs 

des del nus de la Trinitat fins a la Casa de les Aigües al t.m. de Santa Coloma de Gramenet.

• Curtmetratge sobre l’oreneta cuablanca a l’entorn del riu Besòs: “Edificis vius: Ciutat viva”.

• 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.

• Col·laboració en l’organització de Festes de la Mercè realitzades al Parc Fluvial davant els barris de Bon Pastor 

i del Raval de Santa Coloma de Gramenet.

• Millora de la senyalització del carril bici del marge esquerre del Parc Fluvial del Besòs. 

• Estudi, anàlisi i abast de l’enderroc de construccions construccions ubicades al  Pla Besòs, en el terme 

municipal de Montcada i Reixac.

• Estudi per la investigació i valoració de possible reparació de esvorancs a la llera del riu Besòs.

El RIU 
A inicis del 2018 es finalitzen els treballs de la redacció del Pla de Gestió Integral del Parc fluvial Besòs (PGIPFB) i es dona trasllat  

del mateix a la Comissió de seguiment del parc fluvial del Besòs en execució del Conveni de col·laboració per a l’assumpció de la 

gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial de Besòs.. 

Així mateix, s’ha encarregat la redacció dels documents corresponents als Plans d’Autoprotecció Municipal del Parc Fluvial de 

Montcada i Reixac, de Sant Adrià de Besòs i de Santa Coloma de Gramenet.
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ESTUDIS PER A FUTURES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES: 
LES VORES DEL BESÒS (EL MARGE DRET), VALLBONA I CAN SANT JOAN 

Accions executades
• Les vores del Besòs. Marge dret. 

• Redacció Pla director de transformació urbana del barri de 

Vallbona-Can Sant Joan. Projecte Agrovallbona. 

LES VORES DEL BESÒS. MARGE DRET.

Aquest document de Criteris Projecte Vores del 

Besòs ha estat redactat conjuntament  pel Consorci 

del Besòs i l’empresa pública Barcelona Regional, 

Agència Desenvolupament Urbà a petició dels 

ajuntaments consorciats.  El document té com a 

objectiu principal “(...) definir els àmbits d’actuació 

i els criteris de disseny necessaris per a garantir 

la coherència entre els projectes i iniciatives que 

es desenvolupin a les vores del Parc Fluvial i a 

les xarxes viaries i espais públics dels barris de 

l’entorn del riu”.

REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA DEL BARRI DE 

VALLBONA-CAN SANT JOAN. PROJECTE 

AGROVALLBONA 

Aquest treball elabora una reflexió sobre el futur 

del Barri de Vallbona, el Turó i  Can Sant Joan, dins 

del marc del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona, 

promogut des de Foment de Ciutat.  Els element 

més destacats de l’estudi són la integració del  

sòl agrícola al barri i  les oportunitats sorgides a 

partir del soterrament de la línia de rodalies, que 

permetrà obrir el barri al riu i connectar Vallbona 

amb Can Sant Joan de Montcada i Reixac.

1       DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS
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REGENERACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS 

Des del Consorci s’ha treballat, en col·laboració amb Barcelona Regional, en la confecció de documents per a fomentar una 

reflexió compartida sobre el futur dels polígons d’activitat econòmica, integrats en trama urbana, del marge dret del Besòs.

L’àmbit dels treballs engloba els polígons del Bon Pastor i de Torrent de l’Estadella del districte de Sant Andreu, el polígon de la 

Verneda industrial del districte de Sant Martí i el polígon de Montsolís de Sant Adrià de Besòs.

La finalitat del treballs és la de consolidar el seu alt valor estratègic en l’economia de l’àrea metropolitana de Barcelona, sense 

oblidar la seva funció social, ambiental i funcional.

Sobre aquestes premisses, s’ha treballat en la redacció de documents d’estratègia, i també per primer cop, s’ha elaborat un 

estudi per determinar l’impacte econòmic dels polígons industrials , tant pel que fa al VAB (Valor Agregat Brut) com al nombre 

de treballadors.

Accions executades
• Redacció d’un document d’estratègia de futur pel marge dret per afavorir un compromís per l’activitat 

econòmica.

• Avaluació econòmica dels polígons del marge dret del Besòs. 



16           

NODES DE CONEIXEMENT 

El Consorci del Besòs participa en un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (en davant, PECT) emmarcat en 

la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010; i, en l’estratègia Catalana ECAT 2020. L’estratègia és 

compartida amb  l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs; l’ajuntament de Badalona;  la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC 

(àmbits de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia)  i, la Fundació b_Tec. 

Dintre del projecte el Consorci durà a terme l’operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua, consistent en la intervenció pilot 

per a la implementació tècnica, tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el 

conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià 

de Besòs i Badalona.  Aquesta operació es desplega en dos actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l’Aigua 

Freàtica.

El Consorci del Besòs com a entitat beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, ha rebut una subvenció 

de 102.345,46 €, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització 

i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).  

Durant el 2018 el referit Projecte PECT ha entrat en el segon any de funcionament i ha suposat la consolidació de les operacions 

a realitzar per part de tots els implicats. En el cas del Consorci del Besòs s’ha realitzat la major part de les inversions necessàries 

per adquirir el material per la posta en funcionament de les estacions de monitoratge de la qualitat de l’aigua del litoral Besòs..

Accions executades

• Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 

1       DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS
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ESTRATÈGIES COORDINADES A L’ÀMBIT SOCIAL 

L’any 2016 es modifiquen els estatuts del Consorci del Besòs i se li reconeixen competències en l’àmbit d’intervenció social.

Fent ús d’aquestes noves competències i en aplicació de l’Agenda Besòs, el Consorci ha iniciat la creació d’organismes per a 

treballar conjuntament amb els cinc municipis consorciats, en l’àmbit de l’acció social.

L’Agenda Besòs posa l’accent en els nivells de vulnerabilitat d’alguns barris del Besòs, superiors a la mitjana de l’àrea metropolitana. 

En especial també posa de manifest la necessitat d’abordar coordinadament la vulnerabilitat residencial, com a una de les 

estratègies indispensables per a afrontar la cohesió social.

En aquest sentit, enguany s’ha redactat un Pla d’Acció Integral per a persones en situació d’alta vulnerabilitat residencial al Besòs 

(PAI), elaborat conjuntament pel Consorci del Besòs, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques,  per tal de definir les línies d’actuació més adequades que donin resposta a diferents situacions en 

matèria de vulnerabilitat residencial.

També aquest any, s’ha formalitzat un espai de treball (Taula social territori Besòs) en el que hi participen  els cinc municipis i 

altres administracions, destinat a definir accions compartides en l’àmbit social.

Les reunions mantingudes han permès prioritzar tres àmbits de treball, esbossant així un primer document d’estratègia per a 

l’actuació: Els àmbits establerts són:

. La vulnerabilitat residencial

. La seguretat i salut a l’espai públic

. Cultura, arts i esport per a la inclusió.

D’aquest tres àmbits enunciats, s’ha prioritzat el que fa referència a la vulnerabilitat residencial. En aquest sentit, el Consorci ha 

impulsant la candidatura presentada el mes de desembre a la quarta convocatòria del programa europeu “Urban Inniovative 

Actions” (UIA), en l’apartat de pobresa urbana. La proposta presentada es destina a la població més vulnerable des del punt 

de vista residencial i porta per títol “Reconnectant al Besòs”. La preparació d’aquest projecte ha comptat amb la participació i 

l’experiència contrastada de diverses entitats del tercer sector.

Accions executades
• Redacció del Pla d’Acció Integral per a 

persones en situació d’alta vulnerabilitat 

residencial al Besòs (PAI) 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. 

• Redacció de l’estratègia d’inclusió i 

cohesió social en l’àmbit de l’Eix Besòs. 

• Redacció del projecte Reconnectant 

el Besòs per presentar en l’ambit de la 

pobresa urbana a la IV convocatòria de 

Urban Innovactive Actions (UIA)

1 

 
 
 
 

 
 

 

El parteneriat del projecte “Reconnectant al Besòs” 

Ajuntament 
de Badalona 

Autoritat Urbana Principal

Delivery partners (socis executors)

Consorci Besòs Ivàlua SIMETRICA 

Obra Hospitalària 
Sant Joan de Déu Càrites Barcelona Fundació 

Formació i Treball 

Agents del territori (Stakeholders) 
AMB, Generalitat de Catalunya – Dept. Territori i Sostenibilitat-   Agència de l’Habitatge de Catalunya, Generalitat 
de Catalunya – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya – Dept. Salut, Fundació Roca i Pi, 

Fundació Mambré, Creu Roja, Taula SenseLlar de Badalona, Associació Sant Antoni Maria Zacarías, Salesians Sant 
Jordi, BSA (Badalona Serveis Assistencials), Institut Municipals de Serveis Personals de Badalona, És l’hora!, Xarxa 

d’Atenció a  Persones Sense Llar de Barcelona, Arrels Fundació, Fundació Vidal i Barraquer, Grameimpuls, 
Plataforma Ciutadana sensellarisme de Santa Coloma de Gramenet.
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ACTUACIONS CONCRETES DINS L’ÀMBIT 
SOCIAL 

El Consorci del Besòs ha promogut un conjunt d’actuacions dins l’àmbit social 

amb dos criteris bàsics: l’enfortiment de l’estratègia social consensuada amb 

els municipis i les demandes de col·laboració dels ajuntament consorciats.

Dins d’aquestes actuacions destaquem la quarta edició del Projecte Cabal 

Musical, que consolida un projecte d’abast territorial basat en potenciar el 

talent musical dels joves dels barris del Besòs. Una part dels participants en 

el programa han actuat al festival Mira Mir, promogut per l’ajuntament de 

Montcada i Reixac, amb la voluntat d’unir expressions de la cultura urbana, 

com són les arts plàstiques i la música.

A l’entorn del Rec Comtal, el Consorci ha promocionat el projecte “el rec 

Comtal es mou”, destinat a consolidar l’espai públic a l’entorn del rec, com a 

espai de convivència  cívica.

Accions executades

• Cabal Musical

• Contractació serveis de Dinamització estiu 2018 “Rec Comtal 

es mou”

• Col·laboració en el festival Mira Mir, celebrat al municipi de 

Montcada i Reixac.

1       DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS
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2 ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES
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SUPORT A LA REDACCIÓ DEL PDU 

En el marc del conveni de col.laboació subscrit entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, i Badalona, el Consorci del Besòs i el 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 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, durant el 2018 des del Consorci del 

Besòs ’han dut a terme les següents accions:

El Consorci del Besòs presenta davant la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya informe de suggeriments i 

consideracions en relació Document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç de Pla Director Urbanístic, redactat per la Secretaria 

d’Hàbitat i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, des del Consorci s’ha continuat avançant en la redacció dels treballs complementaris següents:

• Document d’avaluació ambiental estratègic 

• Informe d’avaluació econòmica financera i d’un informe de sostenibilitat econòmica 

• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Per altre banda, a la Comissió Executiva del Consorci del Besòs s’informa sobre la moció aprovada en data 26 de març de 2018, 

mitjançant la qual el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià va acordar la creació, al Consorci del Besòs, d’una oficina receptora i 

avaluadora de projectes i propostes d’ús per a les Tres Xemeneies i la sala de turbines. Des de la seva creació s’han rebut 7 

propostes que s’han publicat a la web del Consorci del Besòs.

Accions executades :
• Presentacció davant la Comissió de Política 

Territorial i d’Urbanisme de Catalunya informe 

de suggeriments i consideracions q en relació 

Document d’objectius i propòsits generals i 

l’Avanç de Pla Director Urbanístic

• Documents tècnics complmentaris per la 

redacció del PDU de les Tres Xemeneies 

• Creació d’una oficina receptora de propostes 

per al futur de les Tres Xemeneies i publicació 

a la pàgina web del Consorci del Besòs

2        ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
PREVI A L’APROVACIÓ 
INICIAL 

El Consorci del Besòs, el Departament de Territori 

i Sostenibilitat, els ajuntaments de Sant Adrià 

de Besòs i Badalona, el dia 24 de juliol de 2018 

presenten públicament la convocatòria d’un procés 

participatiu obert a tota la ciutadania, destinat a 

debatre el contingut del Pla Director Urbanístic 

que ordenarà el sector al voltant de l’antiga central 

tèrmica de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

En el moment de la convocatòria, la redacció 

del PDU es troba en la fase de tancament d’un 

primer document d’objectius i propòsits generals. 

Tot i que el procediment reglat no determina 

cap consulta ciutadana en aquest moment de la 

redacció del document, totes les administracions 

implicades acorden obrir el debat públic abans de 

que avancin els treballs, amb la voluntat de captar 

la opinió dels ciutadans en referència als criteris 

bàsics que han de guiar la proposta a definir en el 

planejament.

Els terrenys objecte d’ordenació són l’últim 

fragment de costa de l’àrea metropolitana de 

Barcelona que resta per definir. A més, contenen 

uns edificis molt simbòlics (nau de turbines i les 

tres xemeneies) que pertanyen a les instal·lacions 

de l’antiga central tèrmica, en desús des de fa pocs 

anys.

El procés participatiu s’ha desenvolupat entre els 

mesos de setembre i novembre del 2018, organitzat 

en diverses sessions:

Jornada informativa celebrada el 27 de setembre. 

Explicació dels criteris del document d’objectius 

i propòsits, exposició de l’organització del procés 

participatiu, i presentació dels temes a debat. 

Per cada seminari, es subministra un document 

elaborat per l’administració en el que s’aporta 

material de suport per a la discussió. 

2        ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES
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Accions executades
• Procés de participació previ al PDU de les 3 Xemeneies 

• Dinamització i publicació de la web www.frontlitoral.cat

A cada sessió, s’obre la possibilitat de que els assistents que ho demanin puguin presentar una petita ponència de 5 minuts, com 

a presentació de la seva opinió sobre el tema a debat (píndoles motivacionals).

Seminari 1: el futur de les tres xemeneies i la nau de turbines, celebrat el 8 d’octubre de 2018.

Seminari 2: la caracterització de l’espai públic i el parc, celebrat el 15 d’octubre de 2018. 

Seminari 3: la connectivitat i accessibilitat del sector, celebrat el 22 d’octubre de 2018

Seminari 4: el model d’ordenació del front edificat, celebrat el 29 d’octubre de 2018

Seminari transversal, celebrat el 12 de novembre de 2018. Aquest darrer es  dedica a recordar alguns dubtes sobre el marc de 

referència dels debats realitzats i a revisar temes que han quedat oberts en els debats dels quatre seminaris anteriors. 

A banda d’aquestes sessions, s’han ofert dues reunions d’explicació i debat sobre els treballs relatius a l’estudi econòmic en curs, 

a les que hi han assistit totes les persones que han manifestat el seu interès pel tema. L’assistència ha estat de 200 persones 

a la jornada informativa i entre 50 i 60 persones a cadascun dels seminaris, i una dotzena a les reunions d’explicació de l’estudi 

econòmic.

Tota la informació del procés està publicada en la web:   www.frontlitoral.cat

A principis del proper any es celebrarà una sessió de retorn, en la que les administracions exposaran als ciutadans el compromisos 

adquirits a partir de les aportacions recollides durant el procés. 
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ALTRES ACTUACIONS AL FRONT LITORAL 

El tram de litoral metropolità dins de l’àmbit territorial del Consorci del Besòs és força divers. 

Per una banda el sector del Fòrum, un àmbit molt antropitzat,. i per l’altra banda, la desembocadura del Besòs cap el nord és un 

àmbit pendent de reconfiguració. En aquest sentit el Consorci ha continuïtat impulsant la biodiversitat amb la tramitació de la 

sol·licitud de la concessió administrativa d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, per a la creació i manteniment del Parc 

d’Esculls en el front de les tres xemeneies. 

També ha promogut els treballs per a la redacció d’un estudi complert dels possibles sòls impactats a la línea de costa de 

Badalona i Sant Adrià de Besòs.

El litoral metropolità és un àmbit administratiu en el que participen moltes administracions, i en molts nivells competencials. Per 

coordinar les tasques tècniques,  el Consorci ha participat a les jornades tècniques promogudes per l’AMB.

Accions executades
• Sol.licitud de la concessió administrativa d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, per a la creació i 

manteniment del Parc d’Esculls del Besòs davant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Sostenibilitat 

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

• Treballs de coordinació amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià  per a la formalització de la  sol.licitud a 

l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

de la declaració i delimitació de sòls contaminats en els sòls situats al litoral entre Sant Adrià de Besós i el 

Port de Badalona.

• Redacció dels plecs tècnics per a la contractació d’un estudi complert dels sòls impactats a l’àmbit litoral dels 

barris del Besòs.

• Participació en les sessions de coordinació tècnica del Litoral metropolità organitzades per l’AMB. 
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3 ÀMBITS DE GESTIÓ URBANÍSTICA  I 
DE SERVEIS
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EL BARRI DE LA CATALANA

El barri de La Catalana ha entrat en la fase final d’urbanització, durant l’any 2018 s’han recepcionat les obres de la fase III subfase II, 

i el pont de connexió amb el Port Fòrum. Amb aquesta recepció  es finalitzen les obres de vialitat del sector iniciades a l’any 2005.

Accions executades
• Recepció Obres d’urbanització de la 

Fase III del Sector La Catalana a Sant 

Adrià de Besòs.

3       ÀMBITS DE GESTIÓ URBANÍSTICA I DE SERVEIS
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SERVEIS FÓRUM 
• Des del Consorci del Besòs s’ha fet el seguiment de dues xarxes de serveis associades al Fòrum:

• Xarxa pneumàtica de recollida de residus. Pel que fa a les actuacions, destaquem la posada en marxa d’una planta pilot 

compacta de recollida pneumàtica com a prova per a futures implantacions en emplaçaments més reduïts. Es tracta d’una 

aposta per la innovació, de la que se’n valoraran els resultats a fi de millorar el comportament ambiental de la central actual 

i les noves que es puguin dur a terme, si s’escau. També destacar que s’ha continuat millorant l’eficiència energètica de les 

descàrregues de residus, amb una reducció del rati Kwh/Tn de 365 el 2017 a 305 el 2018.

• Xarxa de climatització. Com cada any, s’han portat a terme actuacions de millora amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua i 

energia associat al procés de climatització.

Accions executades
• Gestió del servei de subministrament de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració en l’àmbit 

d’actuació del Consorci del Besòs.

• Gestió del servei públic de recollida pneumàtica d’escombraries a l’àmbit del Fòrum i entorns, i l’explotació i 

manteniment de la central de recollida pneumàtica d’escombraries i xarxa associada de l’àmbit del Fòrum.

• Execució del projecte pilot d’una central pneumàtica compacta i modular en les instal·lacions de la central 

de recollida pneumàtica de residus del Fòrum.
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CAMPUS DIAGONAL – BESÒS I ENTORNS 

La posada en marxa del Campus Diagonal-Besòs, al setembre del 2016, i l’inici de la construcció de la nova residència d’estudiants 

(parcel·la H) l’octubre del 2017 han permès iniciar la formalització dels espais públics del Campus. Un cop acabat l’eix central 

per donar servei al Campus i la seva connexió provisional amb la plaça del Fòrum, només queda desenvolupar el parc i les seves 

connexions urbanes amb el barri de La Mina, el Parc de la Pau i el Port Fòrum.

L’objectiu de la urbanització és ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió 

externa. El projecte preveu unir la Rambla de La Mina amb l’àmbit del Port Fòrum per dins del nou parc. Això es farà millorant 

l’actual pas sota la Ronda Litoral cap als carrers de la Pau i l’avinguda de Francesc Botey.

El parc es desenvoluparà a la parcel·la P1 amb l’objectiu de connectar els barris de Besòs i Maresme de Barcelona i de La Mina de 

Sant Adrià, el Port Fòrum i el Campus, i es convertirà en la principal zona verda i de lleure. Estarà ubicat al final de la Rambla de La 

Mina i, juntament amb la millora dels pas actual sota la Ronda Litoral, connectarà el Campus amb el Parc de la Pau.

Així, es crearà un nou gran espai verd de més de 20.000 m2, i el pressupost del projecte és d’uns 3,8 milions d’euros. La previsió 

és que el parc es pugui estrenar al cap de nou mesos de l’inici de la construcció, i per dur a terme les obres es crearan 150 llocs 

de treball.

3       ÀMBITS DE GESTIÓ URBANÍSTICA I DE SERVEIS
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Accions executades
• 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. 

• 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,
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4 PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ
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PROJECTE EXECUTIU PER LA CONNEXIÓ PER A VIANANTS ENTRE ELS CARRERS 
ORISTÀ I BOSC I ARRANJAMENT DEL TALÚS COMPRÈS ENTRE EL CARRER ORISTÀ 
I EL REC COMTAL. 

• TIPUS D’ACTUACIÓ: 

Nova Urbanització. Camí per a vianants

• INICIATIVA: 

Consorci Besòs

• EQUIP REDACTOR:

Batlle i Roig arquitectes.

- Enric Batlle i Durany, arquitecte

- Joan Roig i Duran, arquitecte

- Ivan Sánchez Fabra, arquitecte

• RESPONSABLE: 

Consorci Besòs

• SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ: 

Barcelona: 6.509,32 m2

Montcada: 1.098,61 m2

• PRESSUPOST

Pressupost per a execució per contracta : 

893.148,80 € (PEC amb iva inclòs)

Pressupost d’adjudicació per a l’execució per 

contracta :

720.503,13 € (PEC amb iva inclòs)

4       PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ



35           

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). 

• TIPUS D’ACTUACIÓ: Infraestructura + 

Nova Urbanització.

• INICIATIVA: Consorci Besòs

• EQUIP REDACTOR:

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

- Maria Blanco Bargalló, Enginyer de Camins, 

Canals i Ports

- Lola Simon Plaza, Enginyer de Camins, 

Canals i Ports

• RESPONSABLE: Consorci Besòs

• PRESSUPOST

Pessupost per a execució per contracta : 

1.084.717,46 € (PEC amb iva inclòs)
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DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ AL CANVI D’US DEL 
PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT, PER POLÍTIQUES ACTIVES 
D’OCUPACIÓ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET. 

• TIPUS D’ACTUACIÓ: 

Rehabilitació edifici

• INICIATIVA: 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

• DIRECCIÓ FACULTATIVA: 

Batllori & Trepat Arquitectes, S.L.P. 

4       PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ
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TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA DEL 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, 
PER A LA SEVA APROVACIÓ. 

• SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT:

 6.737,26 m² sòl

• L’ÚS ADMÈS PRINCIPAL 

Residencial amb l’habitatge sotmès al règim 

de protecció pública.

• LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A SÒL 

PÚBLIC QUALIFICAT D’ESPAIS LLIURES 

(6B):   3.168,41m2.

• DATA D’APROVACIÓ DEFINITIVA :

El Consorci del Besòs actua com 

administració actuant en el sector urbanístic 

del PAU Illa Trajana i li correspon l’aprovació 

del projecte d’urbanització. 

La proposta d’ordenació dels espais lliures de l’àmbit de la 4ª fase ha estat projectada amb la premissa de donar continuïtat als 

espais lliures existents al barri de Via Trajana, però alhora, proporcionar entorns complementaris en el tractament i la forma d’ús 

que atorguin més variabilitat a aquests espais. Un condicionant important ha estat resoldre la diferencia de cotes entre l’àmbit 

de la 4ª fase del Grup d’Habitatges i la cota notablement superior que determina la Rambla Guipúscoa, al límit sud-est d’aquesta 

actuació urbanística.
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PROJECTE EXECUTIU PER UN CARRIL BICI EDUARD MARISTANY .

TRAM RONDA LITORAL-ESTACIÓ DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.

4       PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ

Projecte redactat pel Consorci del Besòs 

sota petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs. El projecte executiu que es va lliurar al 

novembre.

L’àmbit es situa a l’avinguda Eduard Maristany, 

entre el carrer Neus Català i l’estació de 

Rodalies de Sant Adrià de Besòs, en una 

longitud de 1.050 metres lineals. L’àmbit afecta 

a les dues calçades centrals i a la vorera de la 

banda mar, a més de la totalitat de les cruïlles 

afectades.

Amb una ample total de 25m, la secció-tipus 

actual de l’avinguda és la següent (de mar a 

muntanya): vorera de 5m (formada per pas de 

vianants de 1,8m, carril-bici de doble sentit i 

2,4m d’amplada i banda de separació a calçada 

de 0,8m), calçada amb dos carrils de circulació 

de 3,0m cadascun, plataforma de tramvia 

(7,0m), calçada amb dos carrils de circulació 

de 3,0m cadascun i banda de separació (no 

vorera) entre calçada i baranes exteriors de 

1,0m ocupada per les barreres de protecció 

vial i les columnes d’enllumenat. Aquí convé 

posar de relleu la secció asimètrica del carrer, 

amb vorera per a vianants només en un dels 

dos costats (banda mar).
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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 (de gener a juny)

Alex Pastor López, Vicepresident (de juny a desembre)

Oriol Lladó i Esteller 

Àlex Mañas Ballesté 

José Antonio Téllez Oliva

MEMBRES DEL CONSELL GENERAL
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Presidenta:

Janet Sanz Cid

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

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL
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SESSIONS DEL CONSELL GENERAL

El Consell General, que és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, durant l’any 2018, va celebrar tres sessions 

ordinàries, els dies 5 d’abril, el 24 de juliol, i el 15 de novembre, en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 5 D’ABRIL DE 2018

• APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal, consistent en la creació d’una plaça de personal laboral de 

Tècnic Social, i la supressió de la plaça vacant d’auxiliar administratiu, nivell C2, de conformitat amb la memòria justificativa de 

data 27 de març de 2018; SOTMETRE L’ACORD ANTERIOR A INFORMACIÓ PÚBLICA per termini de quinze dies als efectes 

de que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es 

presenten reclamacions, mitjançant anunci publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona;.

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

23 de gener de 2018.

• 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, i 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.

• RESTAR ASSABENTATS del document “Agenda Besòs”.

• DONAR COMPTE modificació crèdit 1 de l’exercici 2018.

• RESTAR ASSABENTATS  de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 

• APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2017. 

• APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2017.

SESSIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2018

• APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir la licitació i 

adjudicació mitjançant concurs públic d’un dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del projecte de reparcel·lació del 

Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda), per a la construcció i explotació d’un edifici destinat a oficines per peti-

tes i mitjanes empreses i espai de treball coworking relacionades amb l’activitat del Campus Diagonal-Besòs; CONSTITUIR el 

referit dret de superfície sobre la parcel·la resultant “E” del projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 

(Taulat-Ronda), i en favor de l’adjudicatari que resulti de la convocatòria de la concurrència pública aprovada per Consorci 

del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, posant el sòl a disposició efectiva de l’adjudicatari, en compliment de l’encàrrec 

efectuat en el conveni de data 4 de maig de 2015. A aquests efectes, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 

comunicarà formalment als copropietaris del sòl, l’entitat que resulti adjudicatària; CONDICIONAR l’efectivitat d’aquest acord 

a l’emissió d’informe favorable per part del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de 20 dies, de conformitat al que s’estableix a l’article 209.2.d Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, o alternativament, en cas d’informe desfavorable, a l’adopció de l’acord de 

constitució, com  a mínim, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General del Consorci del 

Besòs. 
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• DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i aprovació de l’expedient de contracta-

ció, licitació i d’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de les obres contemplades en 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, fins a la seva formalització, així com per l’adopció de qualsevol altre acord derivat de l’execució del contracte, donant 

compte, en tot cas, al Consell General de quants acords i actuacions es duguin a terme.

• ACCEPTAR la subvenció de 102.345,46€ per a l’operació GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA, d’import 204.690,91 

€ de despesa elegible aprovada, en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Projectes d’especialització i competi-

tivitat territorial (PECT), PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, atorgada mitjançant Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, 

del Secretari d’Administracions Locals del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

• RESTAR ASSABENTADA de la presentació davant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Sostenibilitat del Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de l’escrit sol·licitant la concessió administrativa d’ocupació 

del domini públic maritimoterrestre, per a la creació i manteniment del Parc d’Esculls del Besòs, juntament amb la documen-

tació requerida a l’efecte.

• APROVACIÓ DEFINITIVA del Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2017.

SESSIÓ 15 DE NOVEMBRE DE 2018

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

22 d’octubre de 2018. 

• DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i aprovació de l’expedient de contracta-

ció, licitació i d’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de les obres contemplades en el “Projecte executiu del nou 

Pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba”, així com per l’adopció de qualsevol altre acord derivat 

de l’execució del contracte, donant compte, en tot cas, al Consell General de quants acords i actuacions es duguin a terme.

• RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit núms. 2 i 3 del Pressupost General de l’exercici 2018.

• APROVAR INICIALMENT del Pressupost General del Consorci del Besòs per a l’exercici  2019.

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL
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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 

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

• 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. 

• RESTAR ASSABENTATS del document “Agenda Besòs”; i DONAR TRASLLAT als ajuntaments consorciats.

• 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.

SESSIÓ DE 12 DE JUNY DE 2018

• 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

• 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 
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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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

SESSIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2018

• 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.

• 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.

• DELEGAR en la Presidenta del Consorci del Besòs la competència per a la tramitació i aprovació de l’expedient de contractació 

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL



49           

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.

• INICIAR els treballs per a impulsar la creació d’una Comissió de Seguiment Medioambiental de la desembocadura del riu 

Besòs, per afavorir l’impuls de iniciatives per a la millora mediambiental de l’entorn.

SESSIÓ DE 22 D’OCTUBRE DE 2018

• 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.

• 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.

• 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..

• 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..

• 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. 
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Gerència

Presidència

COMISSIÓ EXECUTIVA

CONSELL GENERAL

Cap d’o�cina

Àrea de Serveis Generals Àrea de Serveis Tècnics

Intervenció i Secretaria

ORGANIGRAMA

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 execució 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 definitivament a l’abril 

de 2017,  resta com es reflecteix en el següent 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 integrada 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.

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL
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INFORME ECONÒMIC 2018

Els següents quadres reflecteixen separadament i de forma detallada, les obligacions i drets reconeguts durant l’exercici 2018 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 superàvit d’1.206.859,02 euros, produït perquè durant l’exercici 2018 s’han reconegut drets 

afectats,  dels quals les obligacions derivades d’ells es generaran en exercicis posteriors. Així mateix, el resultat pressupostari 

ajustat, descomptant les desviacions, ha estat per a l’exercici 2018, de -91.286,24 euros, produït per la reclamació d’una 

descertificació d’un FEDER de l’exercici 2000 per part de l’Agència Tributària. L’esmentada reclamació ha estat recorreguda, 

doncs el Consorci del Besòs va veure estimada les seves pretensions mitjançant sentència, en el sentit d’entendre no ajustada a 

dret la descertificació. Així doncs s’ha hagut d’ingressar i restem a l’espera de la resolució del seu retorn.

OBLIGACIONS RECONEGUDES DEL PRESSUPOST 2018

Despeses de personal (Capítol 1) 674.588,59

Despeses corrents (Capítols 2 i 4) 655.187,75

Manteniment espais (Capítols 2 i 4) 193.078,06

Recollida Pneumàtica (Capítol 2) 344.323,93

Concessió Fred i Calor (Capítol 2) 281.444,67

Encomana Pla Director Vallbona (Capítol 2) 28.400,90

Encomana Cabal Musical (Capítol 2) 10.769,00

Subvenció Taller de Músics (Capítol 4) 250.514,00

Reparcel·lació C4 (Capítol 6) 17.708,21

Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6) 31.553,12

Inversions amb recursos propis (Capítol 6) 190.933,44

Totals 2.678.501,67

DRETS RECONEGUTS DEL PRESSUPOST 2018

Transferències Corrents (Capítol 4) 1.352.843,04

Quotes Urbanístiques C4 (Capítol 3) 1.136.243,51

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

Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4) 377.767,00

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

Concessió Fred i Calor (Capítol 5) 435.125,45

Devolució ingrés FEDER (Capítol 3) -112.995,83

Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8) 12.766,58

Totals 3.885.360,69
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BALANÇ EXERCICI 2018
Núm. de comptes ACTIU Notes en 

memòria 2018

A) ACTIU NO CORRENT 4.582.452,03
I. Immobilitzat intangible 8 79.701,82

200,  201, (2800), (2801) 1. Inversió en recerca i desenvolupament 78.038,60
203, (2803), (2903) 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00
206, (2806), (2906) 3. Aplicacions informàtiques 1.663,22

II. Immobilitzat material 5 167.898,09
211, (2811), (2911), (2991) 2. Construccions 99.874,66
214, 215, 216, 217, 218, 219, 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919), 
(2999)

5. Altre immobilitzat material 68.023,43

III. Inversions immobiliàries 7 367.462,12
220, (2820), (2920) 1. Terrenys 92.301,20
221, (2821), (2921) 2. Construccions 275.160,92

IV. Patrimoni públic del Sòl 6 3.967.390,00

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

B) ACTIU CORRENT 19.267.540,09

II. Existències 13 13.829.183,13

37 1. Actius construïts o adquirits per altres entitats
13.829.183,13

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 2.564.511,10
4300, 4310, 4430, 446, (4900), 4340 1. Deutors per operacions de gestió 10.1 1.888.032,60
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 
449, (4901), 550, 555, 558

2. Altres comptes a cobrar
676.478,50

475 3. Administracions Públiques 0,00
480, 567 VI. Ajustos per periodificació 3.273,94

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 2.870.571,92

556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tresoreria
2.870.571,92

TOTAL ACTIU (A+B) 23.849.992,12

Núm. de comptes PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 
memòria 2018

A) PATRIMONI NET ECPN 5.324.446,99
100, 101 I. Patrimoni 1.494.387,89

II. Patrimoni generat 3.769.077,06
120 1. Resultats d'exercicis anteriors 3.795.788,92
129 2. Resultat de l'exercici -26.711,86

130, 131, 132
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a 
resultats 15.2 60.982,04
B) PASSIU NO CORRENT 60.048,58

14 I. Provisions a llarg termini

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

173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Altres deutes 2.027,04
C) PASSIU CORRENT 18.465.496,55
II. Deutes a curt termini 157.576,99

4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 
528, 529, 560, 561

4. Altres deutes 157.576,99

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 4.478.736,43

4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 
522

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 4.400.862,45

410 2. Altres comptes a pagar
0,00

47 3. Administracions públiques 77.873,98
485, 568 V. Ajustos per periodificació a curt termini 11.6 13.829.183,13

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 23.849.992,12

Núm. de comptes PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 
memòria 2018

A) PATRIMONI NET ECPN 5.324.446,99
100, 101 I. Patrimoni 1.494.387,89

II. Patrimoni generat 3.769.077,06
120 1. Resultats d'exercicis anteriors 3.795.788,92
129 2. Resultat de l'exercici -26.711,86

130, 131, 132
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a 
resultats 15.2 60.982,04
B) PASSIU NO CORRENT 60.048,58

14 I. Provisions a llarg termini

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

173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Altres deutes 2.027,04
C) PASSIU CORRENT 18.465.496,55
II. Deutes a curt termini 157.576,99

4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 
528, 529, 560, 561

4. Altres deutes 157.576,99

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 4.478.736,43

4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 
522

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 4.400.862,45

410 2. Altres comptes a pagar
0,00

47 3. Administracions públiques 77.873,98
485, 568 V. Ajustos per periodificació a curt termini 11.6 13.829.183,13

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 23.849.992,12
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COMPTE DE RESULTAT 

PATRIMONIAL 2018 Núm. de 
comptes

Notes en 
memòria

1. Ingressos
746 d) Ingressos Urbanístics 15.1

2. Transferències i subvencions rebudes
a) Del exercici

750 a.2) Transferències 15.1
7530 b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 15.2

3. Vendes i prestacions de servei
741, 705 b) Prestació de serveis
776, 777 6. Altres ingressos de gestió ordinària 15.1
795 7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal 15.2

(640) a) Sous, salaris i assimilats
(642) b) Càrregues socials
(65) 9. Transferències i subvencions concebudes 15.2

11. Altres despeses de gestió ordinària 15.2
(62) a) Subministrament i serveis exteriors
(63) b) Tributs
(68) 12. Amortització del immobilitzat 5-7-8

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immobilitzat no financer i actius en estat de 

(694) a) Deteriorament de valor 13
14. Altres partides no ordinàries

(678) b) Despeses
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)
15. Ingressos financers
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres

(769) b.2) Altres
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles per la venda

(667) a) De entitats del grup, multigrup i associats. 10.2
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)
+ Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)
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ÀMBIT TERRITORIAL DEL CONSORCI DEL BESÒS
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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

DADES PER MUNICIPIS



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


