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P

RESENTACIÓ

L’activitat del Consorci del Besòs en el decurs del 2019 ve marcada pel Pla i Programa 2019-2023, aprovat en Consell General. Aquest Pla i Programa respon a criteris ja desenvolupats al document de l’Agenda Besòs, i en prioritza alguns temes.
Cal destacar l’impuls que s’ha donat durant aquest any a la redacció del PDU de les Tres Xemeneies, així com als estudis sobre la
reconfiguració del front litoral. És per això, que aquest tema mereix un capítol apart.

6

Pel que fa a l’àmbit social, durant aquest any s’han consolidat les xarxes de reflexió compartida entre municipis, a partir de les
quals s’ha avançat en l’impuls de nous projectes que estan encara en fase d’elaboració.
En relació als àmbits de gestió urbanística i l’execució de les obres en curs, cal destacar l’avanç substancial en el desenvolupament de la zona verda del Campus Diagonal-Besòs.
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INFORMACIÓ D’ACTIVITATS
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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 a 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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DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS

El RIU
Al llarg del 2019 el Consorci ha vetllat per la coordinació dels ajuntaments i demés institucions implicades en el riu, en el marc del
Pla de Gestió Integral del Parc Fluvial del Besòs (PGI).
El 2019 ha estat un any de consolidació de les propostes de divulgació a l’entorn de la biodiversitat del Besòs.

Accions executades
• Participació en la producció del documental “Edificis Vius. Ciutat viva”, sobre la vida de les orenetes de cuablanca i
en especial la seva associació amb l’hàbitat urbà i periurbà del tram final del Riu Besòs, realitzat pel naturalista David
Perpiñán:
• Participació a la 4a edició de la Festa del Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet, celebrada al Parc de Can Zam
amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient., coorganitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma.
• Lliurament dels Plans d’Autoprotecció Municipal del Parc Fluvial del Besòs als municipis del riu, per a la seva aprovació
per part de les comissions municipals de Protecció Civil.
• Seguiment de la implementació de l’eina de Sistema d’Alertes Primerenques d’Inundacions (HidroBesòs) per al riu
Besòs.
• 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. Es participa a la Comissió de Seguiment i les accions
portades a terme en el marc de la primera addenda han estat, fonamentalment:
• Disseny i edició d’una col·lecció de 3 pòsters sobre els ocells del Besòs i un desplegable mini guia dels ocells del
Besòs.
• Producció i instal·lació d’una exposició temporal sobre biodiversitat en els murs del riu, prenent com a base
els pòsters sobre els ocells del Besòs: “Biodiversitat del Besòs: Ocells del Riu”. Edició de la exposició en suport
itinerant.
• Campanya de monitoratge de Banc de dades de Biodiversitat.
• Col·laboració amb la Universitat Politècnica de València en l’organització de dues sessions de treball amb institucions i
entitats del territori Besòs sobre l’adaptació dels paisatges europeus al canvi climàtic, en el marc del projecte europeu
AELCLIC-Pathfinder per debatre el present i el futur del Besòs. Participació amb una ponència sobre el paisatge del
Besòs a la Trobada internacional del projecte organitzada a Bolonya.
• Treballs i/o estudis associats, encarregats des del Consorci:
• Estudi d’inundabilitat del riu Besòs entre Vallbona i Montcada i Reixac. (Typsa Tècnica i Projectes, S.A)
• Redacció del Projecte de reparació del col·lector residual al marge dret del parc Fluvial del Besòs. (IGC Bcn SL)
• Redacció de la Memòria valorada de les obres d’instal·lació de 2 proves pilot de jardins verticals en els murs de
confinament del riu Besòs, en l’àmbit de Sant Adrià de Besòs.
• Encàrrec d’assessorament especialitzat per a la redacció d’un projecte de renaturalització dels espais de vores de
l’entorn del riu Besòs.
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NODES DE CONEIXEMENT PECT
El Consorci del Besòs participa en un Projecte europeu d’Especialització i competitivitat territorial (endavant, PECT) anomenat
PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE. L’objectiu és el de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i
una investigació de qualitat per a la millora de la sostenibilitat de l’ecosistema hídric d’aquest territori. 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.
Dins del projecte, el Consorci porta a terme l’operació 2: Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua. Aquesta operació es desplega en
dues actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l’Aigua Freàtica.

Accions executades
• Instal·lació d’una boia científica de superfície davant de la desembocadura del riu Besòs, per obtenir
dades en continu sobre la qualitat de l’aigua del litoral del Besòs.
• Posada en marxa d’una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques de l’aqüífer del Besòs per a la
producció d’aigua per usos industrials.
• Licitació de la contractació per al subministrament de reactius i altre material, per a dur a terme
l’activitat analítica de la planta pilot de tractament d’aigües freàtiques durant el proper any de recerca.
• La posada en comú amb els investigadors de la UPC dels primers resultats obtinguts.
• Producció d’un vídeo explicatiu que documenta l’actuació de fondeig de la boia científica de superfície.
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DESPLEGAMENT DE L’AGENDA BESÒS

PLA DIRECTOR VALLBONA I CAN SANT JOAN. DOCUMENT PREVI
Com a continuació del treball iniciat el 2018, i fruit d’una encomana de Pla de Barris de Barcelona, durant aquest any el Consorci
redacta un document titulat: Pla Director per a la transformació urbana del barri de Vallbona-Can Sant Joan. Document previ,
que lliura al Districte de Nou barris, Foment de ciutat, i Àrea d’Ecologia Urbana de Barcelona, així com també a l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.
Aquest document hauria de ser la base per a definir els criteris a seguir en el desenvolupament futur dels barris de Vallbona de
Barcelona, i Can Sant Joan de Montcada i Reixac. El futur d’aquests barris ve marcat per la transformació ferroviària deguda al
soterrament de la R2, la posada en valor del Rec Comtal com a patrimoni històric i cultural, i la consolidació agrícola de la finca
de La Ponderosa.
L’estudi es treballa a partir de quatre eixos:
-

Connectors verds i agricultura

-

Connectivitat i mobilitat

-

Usos: habitatge, equipaments i activitat econòmica

-

Patrimoni

Per a l’elaboració del document, a banda del treball intern amb els equips propis del Consorci, s’ha comptat amb el suport tècnic
extern dels arquitectes Gabriel Fernandez i Adriana Aguirre. També s’han encarregat estudis a experts amb la finalitat d’avançar
en temes com la composició social del barris i les oportunitats de creixement (Montserrat Mercadé, geògrafa), la potencialitat
d’un equipament agro-educatiu al voltant de La Ponderosa i la Granja del Ritz (cooperativa Arran de Terra), la viabilitat tècnica
d’ampliació del pas sota el ferrocarril al carrer Oristà (Esteyco, enginyeria) o la necessitat d’ajustar el planejament actual a les
necessitats futures (Manciñeiras/Parés, arquitectes).

RELACIÓ DE PROJECTES I ACTUACION

PROJECTE AGROVALLBONA:
AGRO Recuperació de l’antiga Granja del Ritz.
01

AGRO Transformació dels horts de la Ponderosa e
02
AGRO Renaturalització del canal d’aigua del Rec
03

Tractament ecopaisatgístic per a potenciar

AGRO
04 al Turó de Vallbona.

AGRO Projecte de revalorització ambiental del Tor
05

NOU EIX URBÀ I ANELL VIARI:

EIX
04

EIX
01

Ampliació túnel carrer d’Oristà

EIX
02

Obertura nou eix urbà Vallbona- Can Sant

EIX
03
EIX
04
EIX
05

REF
03

Nou carrer Bateria i nou carrer Font.

Nova secció al carrer de la Pedra, en el tra
Plaça de la Pedra i carrer Artés.

EIX
05

Obertura d’un nou carrer de connexió entre
i l’avinguda Puig de Jorba

EIX
06

Connexió del carrer Pont amb el carrer Oris

EIX
07

Xarxa cívica-verda al Turó de Vallbona

EIX
08

Nou accés a l’estació de bombament des

EIX
09

Millora connexió Pont Av. Castelldefels

EIX
10

Pont de connexió sobre el riu amb la carre

EIX
11
EIX
12
EIX
13

Inclusió de la C-17 a la trama del barri

Implantació de mesures de correcció acús
Oristà - Plaça Primer de Maig.

Nou camí del riu per a vianants i carril bici a
del riu Besòs

AGRO
01

REFORMA INTERIOR BARRIS MUNTANYE
REF Adequació del Parc de les Aigües.
01
EIX
09

AGRO
04

REF Adequació de l’àmbit de la plaça Primer de
02
Directrius pels àmbits de transformació i re
REF urbana del barri de la Muntanyeta.
03

EIX
03

EIX
11

AGRO
04

REF Deﬁnició d’un nou àmbit residencial a la pla
04 Maig.

XARXA PATRIMONIAL:
EIX
07

PAT
01
PAT
02
PAT
03
PAT
04

AGRO
04

PAT
01

Obertura d’un tram, a cel obert, del Rec Co
Parc de les Aigües.

Espai públic a l’entorn del Rec Comtal als H
Ponderosa.
Connexió per a vianants entre l’Estació de
d’Aigua Potable del Besòs i la casa de les
Trinitat Vella.

REF
03

PAT
03

AGRO
03

Gestió coordinada dels elements patrimon

EIX
03

AGRO
02

EIX
01

PAT
02

EIX
06
EIX
12

REF
02

REF
04

REF
01

PAT
01

PAT
01

AGRO
05

EIX
02
PAT
01

EIX
13
EIX
10

PAT
04

EIX
08

PAT
01

PAT
01

Document del Pla Director de Vallbona. Juny 20

3.1. PLÀNOL
INTERVENCIO
ESTAT PROPO

Accions executades
• Pla Director per a la transformació urbana del barri de
Vallbona-Can Sant Joan. Document previ
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Escala:

PLA DIRECTOR DE VALLBONA | DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL MARGE DRET
Durant aquest any, amb Barcelona Regional com a oficina tècnica sobre la que recau la redacció dels treballs, s’ha continuat la
feina iniciada en períodes anteriors per a definir una estratègia d’impuls i consolidació de l’activitat econòmica al 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.
Es conclou la feina amb un primer document titulat: “UNA ESTRATÈGIA DE FUTUR PER AL MARGE DRET DEL BESÒS. Un
compromís per l’activitat econòmica.”
Aquest document inclou els següents apartats:
1.

Una estratègia de futur per al marge dret del Besòs

2.

El valor dels polígons industrials urbans

3.

El marge dret del Besòs

4.

Per què cal mantenir els espais industrials del marge dret del Besòs

5.

Full de ruta

El full de ruta es proposa com a base de partida per a plantejar i debatre els propers passos amb totes les administracions i
entitats implicades.
La proposta es basa tant en estratègies de promoció econòmica com de caire urbanístic, amb la voluntat d’impulsar l’activitat cap
a la indústria 4.0 i l’economia circular i verda.
3

17

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.
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ÀMBIT SOCIAL
Creant xarxa en l’àmbit social
El Pla d’Acció en l’Àmbit Social té tres línies d’intervenció:
1.

La vulnerabilitat residencial

2.

Seguretat, convivència i espai públic

3.

Cultura promoció i identitat positiva

Enguany ha estat un any d’establir bases en l’àmbit social, i en aquest sentit s’han formalitzat algunes eines que l’han de fer
possible.
D’una banda, al maig es va formalitzar el Conveni Interadministratiu entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Barcelona per a
la realització d’un Programa Social pel període 2019-2021.
Igualment, calia dotar-se d’un conveni de col·laboració entre els 5 ajuntaments consorciats, que establís el marc de col·laboració i
els límits territorials en l’àmbit social, diferent del que s’havia establert en el seu dia en relació a la intervenció urbanística. Aquest
conveni va ser aprovat al Consell General del Consorci del Besòs en sessió del 18 de desembre de 2019.
1.

LA VULNERABILITAT RESIDENCIAL

Comença el 2019 amb el repte de tancar la candidatura a la quarta convocatòria del programa europeu “Urban Innovative Action”
(UIA) oberta fins a 31 de gener i es redacta el projecte “Reconnectant al Besòs: projecte d’acompanyament a persones en situació
d’alta vulnerabilitat residencial” (RaB), fruit del treball realitzat l’any anterior en la Taula Social.
En aquest darrer sprint entrem en contacte amb entitats del Tercer Sector, amb una gran expertesa en el treball social en el
sensellarisme, amb desig i voluntat de destinar recursos al Besòs i amb important sintonia vers les línies dibuixades al RaB.
Aquesta oportunitat dona major complitud i legitimitat a la candidatura.
En el període febrer-juliol, fem diverses trobades els diferents actors implicats al RaB per tal de consensuar i endegar l’estructura
d’organització i treball necessària pel seu desenvolupament.
Al juliol, ens comuniquen des d’UIA que la nostra candidatura no ha estat escollida.
En aquell moment, tots els implicats coincidim en la necessitat de reajustar la proposta RaB a alguna proposta viable i també
en la idoneïtat de crear algun instrument que ens permeti i faciliti el treball col·laboratiu en l’àmbit del sensellarisme. Neix així el
“Protocol de col·laboració per al desenvolupament de l’Aliança per a l’Atenció a les Persones Sensellar al territori Besòs”, aprovat
en Consell General del Consorci del Besòs en sessió de 18 de desembre de 2019.
També en aquest línia d’intervenció, es va rebre l’informe final del PAI (Pla d’Acció Integral per a persones en situació d’alta
vulnerabilitat residencial al Besòs), elaborat per IERMB ( Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) que va ser
presentat i traspassat als 5 ajuntaments. Finalment, per acord del Consell General i amb la mirada posada en la recerca de recurs
residencial al Besòs, els darrers mesos de 2019 es va estar treballant per a la compra de dos habitatges situats a Badalona, per tal
de poder esdevenir recurs residencial per a la nova versió del RaB.
L’Aliança per a
l’atenció a les persones
sensellar al territori
Besòs neix del desig
d’aprofitar tot el
potencial d’aquesta
xarxa d’actors, en
favor de les persones
sensellar, convençuts
que junts esdevenim
més competents.

www.besosinclusiu.cat
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Agenda
Besòs

Entitats membres
de l’Aliança:
· Agència de l’Habitatge de Catalunya–
Generalitat de Catalunya
· Ajuntament de Badalona
· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
· Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
· Àrea Metropolitana de Barcelona
· Càrites Diocesana de Barcelona
· Consorci del Besòs
· Fundació Formació i Treball
· Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
· Sant Joan de Déu–Serveis Socials Barcelona

ALIANÇA
PER A L’ATENCIÓ
A LES PERSONES
SENSELLAR
AL TERRITORI
BESÒS

2.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I ESPAI PUBLIC

Des de mitjans de 2018, promogut pel Consorci del Besòs existia un espai d’intercanvi en el qual participaven tècnics de tots
els municipis, l’AMB, la subdirecció general de drogodependències, policies locals i mossos d’esquadra que girava bàsicament a
l’entorn del consum de drogues a l’espai públic.
El tema tractat no impactava a tots els presents de la mateixa manera, per la qual cosa calia reflexionar i fer una proposta de
treball que pogués satisfer les diferents expectatives dels membres.
Al juny de 2019 s’aprova una proposta de creació de dos espais de treball diferents en objectius, composició i ritme.
2.1 El grup de Treball DIEP (Drogues Injectades a l’Espai Públic)

2.2 L’Espai COCO (COmpartint COneixement!)

La primera sessió COCO, celebrada al novembre va girar
a l’entorn de la percepció de seguretat del ciutadà i
va comptar amb una quarantena d’assistents dels 5 municipis.
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1.

CULTURA, PROMOCIÓ I IDENTITAT POSITIVA

En aquesta línia d’intervenció s’hi apleguen diferents accions que tenen a veure amb el fet de posar en valor tresors i oportunitats
de la comunitat Besòs, contribuint a generar i sentir una identitat en clau positiva.

3.1

El Rec es Mou

És un projecte de dinamització de l’espai del Rec Comtal en període d’estiu en aquell territori frontissa entre el barri de Can Sant
Joan (Montcada i Reixac) i Vallbona (Dte. Nou Barris – Barcelona).
La gestió del projecte va ser adjudicada a l’entitat Tata Inti que va fer un bon treball d’enxarxament al territori.

3.2

Cabal Musical

És un projecte de la Fundació Taller de Músics subvencionat pel Consorci del Besòs.
Cabal Musical és un projecte d’innovació social per a la inclusió, basat en l’acompanyament artístic de joves músics. Els i
les participants reben formació, orientació i recursos per a convertir les seves inquietuds musicals creatives en projectes
d’emprenedoria i introduir-se al sector. Cabal Musical també pretén contribuir a la cohesió social, la projecció i la dinamització del
territori.
Durant l’any 2019, Cabal Musical ha acompanyat un total de 21 projectes musicals, de tots els barris i municipis del territori Besòs,
alguns en fase d’incorporació al mercat musical professional.

3.3

Va de Besòs!!

L’Agenda Besòs ja proposava el desenvolupament d’una acció festiva al Parc Fluvial. Fa uns temps s’havia promogut des del
Consorci aquesta acció, però no havia trobat el ressò imprescindible en els diferents Ajuntaments.
A juliol de 2019 vam proposar un treball de reflexió en una taula amb representants dels àmbits de la cultura dels ajuntaments
consorciats, sobre les oportunitats i amenaces que un esdeveniment d’aquest tipus podia tenir, amb el desig de trobar el consens
en la definició del què, com, quan i per què.
Escoltar, reflexionar i parlar, sempre porta a bon lloc, i vam acabar el 2019 amb una idea marc de com podria ser aquest
esdeveniment, i amb un objectiu compartit que seria posar en valor el riu entès com a tresor interurbà i element cohesionador
dels barris del Besòs, posant èmfasi en les oportunitats de salut que ofereix als seus visitants.
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Accions executades
• Conveni Interadministratiu entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Barcelona pel a la realització d’un
Programa Social pel període 2019-2021
• Projecte “Reconnectant al Besòs: projecte d’acompanyament a persones en situació d’alta vulnerabilitat
residencial” (RaB) i presentació del projecte a la candidatura UIA 2019
• Informe Pla d’Acció Integral per a persones en situació d’alta vulnerabilitat residencial al Besòs.
• Creació de dos espais de treball: Grup de treball Drogues Injectades a l’espai Públic i l’Espai Compartir
Coneixement.
• Cabal musical
• Projecte dinamització espai rec comtal en període d’estiu
• Treballs de reflexió sobre una acció festiva al parc Fluvial del Besòs.
• Conveni marc de col·laboració per a l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes socials
• Aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs
19
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ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES
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ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES

SUPORT A LA REDACCIÓ DEL PDU
El Consorci continua amb treballs de suport a la redacció del PDU elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Per una banda, encarrega treballs que formaran part del document del PDU com són:
- l’Informe d’avaluació econòmica i sostenibilitat, redactat per Duatis arquitectes.
- Projecte d’avaluació ambiental estratègica, redactat per Ramón Folch SL.
- Estudis de mobilitat, redactats per CINESI.
També s’encarreguen altres treballs que aporten reflexió i debat per a la definició del PDU, com són:
Els treballs sobre definició de tipologies edificatòries (Josep Ferrando Bramona, arquitecte, i Peris Toral arquitectes), de definició
de l’ocupació progressiva de la nau de turbines (Albert Clèries Vilamajó arquitecte) i de l’ocupació de les estructures de les tres
xemeneies (Flexo arquitectes SLP), i també avant projectes sobre el disseny de l’espai públic, en especial dels passos a través de
les vies ferroviàries (Data arquitectura i enginyeria SLP).

Accions executades:
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ÀMBIT LITORAL I 3 XEMENEIES

ESTUDIS I TREBALLS SOBRE EL FRONT LITORAL
Com a complement al desenvolupament del PDU, el Consorci aborda treballs destinats a obtenir dades i elements de reflexió
sobre la futura configuració del front litoral i les accions necessàries a desenvolupar en aquest territori, que condicionen la
transformació del mateix.
En aquest sentit s’han dut a terme els següents dos treballs.
1.
L’estudi sobre els efectes del canvi climàtic en el sector de les tres xemeneies, amb indicacions sobre la definició futura
de les platges i el caràcter del nou parc. (Land Lab Laboratorio de Paisajes SL)
2.
El treball de caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs
a Sant Adrià de Besòs i el carrer Mar Jònica de Badalona (port de Badalona) (Dac Enviro SL)
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CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BIT Habitat
El Consorci subscriu un conveni amb la Fundació “Barcelona Institute of Technology for the habitat” (BIT Habitat) per desenvolupar
uns seminaris dirigits a impulsar el recinte de les Tres Xemeneies com a pol de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic.
Als seminaris van participar representants del món acadèmic, associatiu, institucional i econòmic, per debatre i elaborar possibles
mapes d’actors, definició d’usos i viabilitat de propostes.
També es van presentar i analitzar els projectes rebuts a l’oficina receptora de propostes per a les 3 xemeneies i la nau de
turbines, organitzada a l’interior del propi Consorci.
Les sessions acaben amb l’elaboració d’un decàleg que resta pendent de ser signat per tots els participants.

Accions executades:
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ÀMBITS DE GESTIÓ URBANÍSTICA I
DE SERVEIS
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ÀMBITS DE GESTIÓ URBANÍSTICA I DE SERVEIS

EL BARRI DE LA CATALANA
El barri de La Catalana està culminant la darrera fase d’urbanització, parcialment recepcionada. Un cop finalitzades les obres
del Pont de Connexió amb el Parc del Fòrum, així com la Fase II de les obres d’urbanització, resta l’execució de la passarel·la de
vianants que ha de connectar el Barri de La Catalana amb l’altra banda del riu.
Així mateix, durant l’exercici 2019, la Junta de La Catalana ha arribat a diferents acords amb afectats per a la transformació
urbanística de l’àmbit.
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CAMPUS DIAGONAL – BESÒS I ENTORNS
Després de la posada en marxa de l’activitat al Campus Diagonal-Besòs, així com de la residència d’estudiants ubicada a la
parcel·la “H”, a l’exercici 2019 s’han iniciat les obres del Parc que han de permetre connectar aquest amb la Rambla de La Mina i
el Parc de la Pau i el Port Fòrum.
El parc, que s’obrirà al públic durant el 2020, es convertirà en la principal zona verda i de lleure dels barris de l’entorn, ubicant-se
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.
Paral·lelament a les obres d’urbanització mencionades, es va licitar i adjudicar un dret de superfície en favor de l’UTE d’empreses
catalanes, de Barcelona i de Girona, CPM – Arcadi Pla S.A, per a construir i explotar un edifici dedicat a activitat empresarial per
tal s’hi ubiquin pimes i startups sorgides dels grups existents o amb una vinculació amb el Campus o que prioritàriament treballin
en les mateixes àrees.
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UA LITORAL
Durant l’exercici 2019, s’aprovà pel Consorci 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, amb la finalitat de realitzar una nova descripció de
les finques resultants R13A, R13B i R13C i l’addició o creació de dues noves finques resultants, R13D i R14.
Tot això coincidint i fent possible el desenvolupament d’un projecte hoteler dins el referit àmbit, i fer efectiva la cessió de sòls a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

30

SERVEIS FÓRUM
Des del Consorci del Besòs es fa el seguiment tècnic de les dues xarxes de serveis en funcionament associades al Fòrum:
XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA
Durant el 2019 es va ampliar la xarxa d’usuaris amb l’entrada en servei de 5 nous punts de recollida selectiva pneumàtica de
residus. La xarxa de bústies s’ha incrementat de 132 a 137 unitats. Durant aquest any, s’ha abordat una obra molt important que
ha permès resoldre els problemes de connexió de la xarxa amb la Central, possibilitant la connexió del barri de la Catalana, on ja
hi ha instal·lades les bústies d’aportació. Les dades de la recollida han estat: 846,36 tones de residus, amb un consum d’energia
associada de 288.053 kWh. Aquest any s’ha continuat amb el projecte d’innovació de la planta pilot compacta instal·lada a la
Central.

XARXA DE CLIMATITZACIÓ
El Consorci del Besòs és l’òrgan regulador de la xarxa de climatització de l’àmbit que es correspon amb el Fòrum i Peri III. És,
per tant, l’administració pública responsable de definir l’àmbit territorial i el creixement de la xarxa; de controlar la relació entre
l’operador i els clients, vetllant per garantir els drets dels usuaris; i, supervisar i aprovar les tarifes aplicables al servei. Com cada
any, s’han portat a terme actuacions de millora. En concret, les d’aquest any 2019 afecten a una reforma del terra del captador
d’aigua de mar i a la renovació de dos reguladors de velocitat del grup de motobombes de distribució i un del grup de producció.

Aquest 2019 el nombre d’usuaris connectats a la xarxa ha incrementat amb la posada en servei de l’edifici H del Campus Diagonal
Besòs i s’ha contractat una nova connexió d’habitatges a l’àmbit que és previst que entri en funcionament al llarg del 2020. Els
consums d’energia de l’exercici 2019 són els següents: Vapor procedent de TERSA: 83.091 MWht; Gas natural: 1.875 MWh PCS
i Electricitat: 29.838 MWhe. S’ha produït pel consum dels clients: 53.092 MWh de calor i 111.094 MWh de fred. Respecte a les
emissions de CO2, han estat de 426t, amb un estalvi respecte al convencional que s’estima de 33.012t.
Entre d’altres accions de seguiment tècnic de la xarxa, destaquem:
- Aprovació de l’addenda al contracte administratiu, en ordre a la interpretació de l’àmbit territorial de la concessió.
- Aprovació de revisió de les tarifes de venda d’energia trimestral i la liquidació anual.
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OBRES EN CURS D’EXECUCIÓ I
TRAMITACIÓ DE PROJECTES
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PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ

OBRES DE 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
Al mes de març de 2019 s’han iniciat les obres d’execució relatives al projecte de connexió per a vianants entre els carrers Oristà
(Vallbona) i Bosc (Can Sant Joan) i arranjament del talús existent. Principalment, les obres han consistit en l’arranjament i millora
d’un pas per a vianants entre ambdós carrers, d’Oristà i Bosc, regularitzant lleugerament la traça i fent un pendent més confortable. Amb aquestes actuacions esdevé una nova connexió més segura i còmode entre ambdós municipis. També ha comportat
la renaturalització del talús entre el rec comtal i el c/Oristà a través d’una hidrosembra.
Per causes geotècniques es va modificar el projecte original amb el motiu d’assegurar els talussos i un canvi de fixació estructural
d’un tram de la passera de vianants. El modificat del projecte va ser aprovat per resolució de la Presidenta en data 2/08/2019.
L’àmbit de l’actuació executada té una superfície total de 7.608 m2, dels quals 6.509 m2 pertanyen al terme municipal de Barcelona i 1.099 m2 al terme municipal de Montcada i Reixac.
Les obres han estat adjudicades a l’empresa COPCISA, SA per un import de 595.457,14 € (abans d’IVA) + 107.777,37 (import modificació contracte).
Inici obres: 11/03/2019, a data 31/12/2019: en execució.
•

Contractista: COPCISA, S.A.

•

Direcció Facultativa: Batlle i Roig Arquitectes

•

Coordinació de Seguretat i Salut: SBS Enginyeria.
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE 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 DE BARCELONA
Al mes de maig de 2019 s’iniciaren les obres d’execució corresponents al Projecte de Nou Pont de pas sobre les vies del ferrocarril
a l’avinguda Puig de Jorba dins del Pla de millores de la mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la seguretat del trànsit en aquest punt. Les referides obres han comportat l’ampliació del pont existent pel trànsit rodat i de vianants,
amb una secció d’amplada més adient als seus requeriments d’ús i una traça que aconsegueix una major visibilitat. Així mateix,
ajusta els trams dels carrers d’accés al pont per ambdues bandes, per tal de millorar el perfil longitudinal del conjunt. També
inclouen un enjardinament de tots els espais lliures limítrofs, per tal de dotar-los de qualitat paisatgística.
L’àmbit d’actuació és el pont de pas sobre les vies i el seu entorn afectat, al barri de Vallbona, districte de Nou Barris de Barcelona.
Aquest àmbit engloba l’avinguda Puig de Jorba des de la cruïlla amb el passeig de la Pineda, fins a la cruïlla Torrent de Tapioles, i
el tram del carrer Torrent de Tapioles que és paral·lel a l’Avinguda Puig de Jorba, i els entorns d’ambdós.
Les obres lhan estat adjudicades a l’empresa UTE Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SL (TALIO) –CRC
OBRAS Y SERVICIOS, SL (UTE Pont Vallbona), per un import de 764.053,46 € (abans d’IVA)
Inici obres: 30/05/2019, a data 31/12/2019: en execució.
•
Contractista: TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS (TALIO)- CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L.
(CRC), UNIÓN TEMPORAL D’EMPRESES (abreujadament, UTE PONT VALLBONA).
•

Direcció facultativa: SBS Simón i Blanco S.L.P

•

Coordinació de Seguretat i Salut: SBS Simón i Blanco S.L
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PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ

TREBALLS DE DIRECCIÓ D’OBRA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I
CONTROL DE QUALITAT DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A
LA REHABILITACIÓ I CANVI DÚS A POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE
L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT- FASE I.
Durant el 2019 des del Consorci del Besòs, s’ha fet el seguiment dels treballs de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut
i control de qualitat de l’execució de les obres del Projecte per a la rehabilitació i canvi d’ús a polítiques d’ocupació del pavelló B
de l’antic Hospital de l’Esperit Sant- Fase I.
L’execució de les obres del projecte per a la rehabilitació i canvi d’ús a polítiques d’ocupació del Pavelló B de l’antic hospital de
l’Esperit Sant- Fase I és una iniciativa impulsada per l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
El projecte preveu la modificació de la distribució interior i la recuperació dels tancaments exteriors, per tal de retornar-li l’aspecte originari, tant des del punt de vista compositiu, com de material i color. Tota aquesta intervenció suposa una renovació de la
totalitat de les instal·lacions, a fi i efecte de poder destinar l’espai a polítiques actives d’ocupació per al municipi de Santa Coloma
de Gramenet.
Els treballs de direcció d’obra coordinació de seguretat i salut control de qualitat s’han dut a terme per l’empresa Batllori & Trepat
Arquitectes, S.L.P, per un import de 66.115,71 € (abans d’IVA).
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OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL CAMPUS DIAGONALBESÒS I LA SEVA CONNEXIÓ AMB LA RAMBLA DE LA MINA, PARC DE LA PAU I LA
PLAÇA FÒRUM DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.
Amb data de gener de 2019 s’inicien les obres d’execució corresponents a la urbanització del Parc Diagonal Besòs.
L’àmbit que s’abasta amb aquestes obres es troba delimitat per Av. Eduard Maristany, Av. De Francesc Botey i el mur pantalla
que delimita l’actual Campus Universitari, amb una superfície total de 20.200,47 m2, dels quals 19.995m2 corresponen a l’anomenat Parc del Campus Diagonal-Besòs on es proposa conformar un gran espai verd, protegit de les grans infraestructures que
l’envolten; i, la resta, una superfície de 517m2, corresponen al que seria la connexió física de l’espina central del Campus i el Parc
Les obres s’han dut a terme per l’empresa CRC Obras y Servicios, S.L. i Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, S.A
(UTE Campus Diagonal Besòs), per un import de 2.433.224,74 (abans d’IVA).
Inici obres: 14/01/2019
•
Contractista: CRC Obras y Servicios, S.L. i Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, S.A (UTE Camùs Diagonal Besòs)
•

Direcció facultativa: V.V.V Proyectos y Servicios con ingenio, SL

•

Coordinació de Seguretat i Salut: V.V.V Proyectos y Servicios con ingenio, SL

A data 31/12/2020: En execució
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PROJECTES EN CURS D’EXECUCIÓ

TRAMITACIÓ PROJECTES DURANT EL 2019
PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS I LA SEVA
CONNEXIÓ AMB: RAMBLA DE LA MINA, PARC DE LA PAU I LA PLAÇA DEL FÒRUM
DE SANT ADRIÁ DE BESÒS. ÀMBIT 3. RAMBLA DE LA MINA.
o Aprovat per la Comissió executiva del Consorci. Publicat al BOP de 31/07/2019
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PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS I LA SEVA
CONNEXIÓ AMB: RAMBLA DE LA MINA, PARC DE LA PAU I LA PLAÇA DEL FÒRUM DE
SANT ADRIÁ DE BESÒS. ÀMBIT 4. RAMBLA DE LA MINA.
o Aprovat per la Comissió executiva del Consorci. Publicat al BOP de 31/07/2019
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INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

MEMBRES DEL CONSELL GENERAL
Durant l’any 2019, amb motiu de les eleccions municipals celebrades al mes de maig, es van constituir noves corporacions
municipals. En conseqüència, i segons preveuen els estatuts del Consorci, els ajuntaments consorciats van adoptar llurs
acords designant els respectius regidors per formar part del Consell General del Consorci, com s’indica a continuació:
En representació de l’Ajuntament de Barcelona, per decret d’alcaldia de dates 15 de juny de 2019 i 26 de
setembre de 2019, es van designar els següents membres:
Janet Sanz Cid, Presidenta
Lucía Martín González
David Escudé Rodríguez
En representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per acord del Ple municipal de data 3 de
juliol de 2019, es van designar els següents membres:
Joan Callau i Bartolí, Vicepresident
Cristina Meseguer Luque
Gregorio Camacho Alcalde
Antoni Vélez Barajas
En representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per resolució d’Alcaldia de data 19
de setembre de 2019, es van designar els següents membres:
Núria Parlon Gil, Vicepresidenta
Esteve Serrano Ortín
Ana Belén Moreno Jorge
Alvaro Rodilla García
En representació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per acord del Ple municipal de data 5 de juliol
de 2019, es van designar els següents membres:
Laura Campos Ferrer, Vicepresidenta
Jordi Sánchez i Escrigas
Jaume Teixidó Pujol
Maria del Mar Sempere Martínez
En representació de l’Ajuntament de Badalona, per acord del Ple municipal de data 17 de desembre de
2019, es van designar els següents membres:
Alex Pastor López, Vicepresident
Rubén Guijarro Palma
M.Dolors Sabater Puig
Anna M. Lara Carmona
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MEMBRES DEL CONSELL GENERAL
Des de gener de l’any 2019 fins la data dels acords referits anteriorment, els membres del Consell General van ser els
següents:

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 Parlon 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 (de juny a desembre)
Oriol Lladó i Esteller
Àlex Mañas Ballesté
José Antonio Téllez Oliva
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NFORMACIÓ INSTITUCIONAL

MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
Durant l’any 2019, amb motiu de les eleccions municipals celebrades al mes de maig, es van constituir noves corporacions
municipals. En conseqüència, i segons preveuen els estatuts del Consorci, la Presidenta a la sessió de Consell General de
desembre de 2019, va adoptar l’acord de nomenar a proposta dels vicepresidents respectius, els regidors(es per formen part
de la Comissió Executiva del Consorci, com s’indica a continuació:
Presidenta:
Janet Sanz Cid
Membres vocals:
Lucia Martín González, Ajuntament de Barcelona
Joan Callau i Bartolí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ruben Guijarro Palma, Ajuntament de Badalona
Esteve Serrano Ortín, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Jordi Sánchez i Escrigas, Ajuntament de Montcada i Reixac
Membres vocals suplents:
David Escudé Rodríguez, Ajuntament de Barcelona
Gregorio Camacho Alcalde, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs		
Ana Maria Lara Carmona, Ajuntament de Badalona				
Ana Belén Moreno Jorge, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Mar Sempere Martínez, Ajuntament de Montcada i Reixac
Des de gener de l’any 2019 fins la data de l’acord referit anteriorment, els membres de la Comissió Executiva van ser els
següents:
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
44

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

SESSIÓ DE 29 D’ABRIL DE 2019
•

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

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

•

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

•

Acord pel qual s’aprovà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs i el Consorci del Besòs per a la realització de les obres per a la millora de la connexió dels barris del Districte de
Sant Martí de Barcelona i els barris de Sant Adrià de Besòs amb el Parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus
Diagonal-Besòs.

•

Acord pel qual s’aprovà el conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Besòs i la Fundació Barcelona Institute
of Technology for the Habitat (Bit Habitat), per al desenvolupament del recinte de les Tres Xemeneies com a Pol de
Transició Energètica i Lluita Contra el Canvi Climàtic.

•

Acord de la Comissió Executiva pel qual s’aprovà l’Addenda de desenvolupament de la Fase 1 del conveni marc de
col·laboració entre el Consorci del Besòs i la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (Bit Habitat),
per al desenvolupament del recinte de les Tres Xemeneies com a Pol de Transició Energètica i Lluita Contra el Canvi
Climàtic.

•

Acord pel qual s’aprovà inicialment l’expedient de l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de
la UA Litoral, de la Modificació del PGM en el Sector Front Litoral i Marge Dret del riu Besòs,

•

RESTAR ASSABENTATS de la Resolució dictada per la Presidència del Consorci del Besòs, de data 11 de març de 2019, d’adjudicació del contracte d’obres del Projecte del nou pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l’avinguda Puig de Jorba dins
del Pla de Millores de la mobilitat al Barri de Vallbona de Barcelona, a l’empresa CRC Obras y Servicios, SL – Tratamiento,
Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA, UTE, per un import total de 764.053,46 euros IVA exclòs (924.504,69 euros amb
IVA inclòs) i un termini màxim d’execució de les obres de 6 mesos..

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

SESSIÓ DE 18 DE DESEMBRE DE 2019
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•

RESTAR ASSABENTAT (i) del Decret de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de juny de 2019 mitjançant el qual
es designa a la Sra. Janet Sanz Cid com a Presidenta del Consorci i per tant membre del Consell General, (ii) del Decret de
l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona de data 26 de setembre de 2019, mitjançant el qual es designen com a membres
del Consell General del Consorci en representació de l’Ajuntament de Barcelona a la Sra. Lucia Martín González, i al Sr. David
Escudé Rodríguez; (iii) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de 3 de juliol de 2019, mitjançant el
qual es designen com a membres del Consell General del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs a l’alcalde Sr. Joan Callau Bartolí, així com el Sr. Antoni Vélez Barajas, Sra. Cristina Meseguer Luque i Sr. Gregorio
Camacho Alcalde. (iv) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de 5 de juliol de 2019, mitjançant el
qual es designen com a membres del Consell General del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Montcada
i Reixac a l’alcaldessa Sra. Laura Campos Ferrer així com els Srs. Jordi Sánchez Escrigas, Sr. Jaume Teixidó Pujol i Sra. Mar
Sempere Martínez; (v) de la resolució de l’Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet de 19 de setembre de 2019, mitjançant la
qual es designen com a membres del Consell General del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet l’alcaldessa Sra. Núria Parlon Gil així com els Sr. Esteve Serrano Ortín, Sra. Ana Belén Moreno Jorge i Sr.
Álvaro Rodilla García. (vi) de l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Badalona de 17 de desembre de 2019, mitjançant el
qual es designen com a membres del Consell General del Consorci del Besòs, en representació de l’Ajuntament de Badalona
a l’alcalde Sr. Alejandro Pastor López, així com el Sr. Rubén Guijarro Palma, Sra. M. Dolors Sabater Puig i Sr. Anna M. Lara
Carmona.

•

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

•

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

•

DONAR CONFORMITAT a la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i
Reixac i el Consorci del Besòs per a l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes socials, i DONAR TRASLLAT de la proposta als respectius Ajuntaments a efectes de la seva tramitació i aprovació.

•

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

•

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

•

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

•

APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 2020.
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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
2019 va celebrar quatre sessions ordinàries, els dies 14 de gener, 29 d’abril, 23 de maig, i 18 de desembre, en les quals s’adoptaren
els següents acords.

SESSIÓ DE 14 DE GENER DE 2019
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•

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

•

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

•

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del
Besòs, per a la realització de les obres per a la millora de la connexió dels barris del Districte de Sant Martí de Barcelona i els
barris de Sant Adrià de Besòs amb el Parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs.

•

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

•

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

•

APROVAR INICIALMENT l’expedient de l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la UA Litoral,
de la Modificació del PGM en el Sector Front Litoral i Marge Dret del riu Besòs, i ATORGAR als interessats un termini de 20
dies d’audiència per formular al·legacions, amb caràcter previ a l’aprovació definitiva de l’operació jurídica complementària.
En el supòsit que no es presentessin al·legacions en aquest termini s’entendrà que l’operació jurídica ha quedat aprovada
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

SESSIÓ DE 29 DE D’ABRIL DE 2019
•

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

•

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

•

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

•

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

•

APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la
Mina, Parc de la Pau i la Plaça del Fòrum, de Sant Adrià de Besòs. Àmbit 3. Rambla de la Mina. Projecte executiu.
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•

APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la
Mina, Parc de la Pau i la Plaça del Fòrum, de Sant Adrià de Besòs. Àmbit 4. Connexió Parc de La Pau. Projecte executiu.

•

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

SESSIÓ DE 23 DE MAIG DE 2019
•

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

SESSIÓ DE 18 DE DESEMBRE DE 2019
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•

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

•

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

•

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

•

APROVAR el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs per a
l’impuls i desenvolupament d’accions i projectes socials.

•

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

CONSELL GENERAL
Presidència

COMISSIÓ EXECUTIVA

Intervenció i Secretaria

Gerència

Cap d’oficina

Àrea de Serveis Generals

Àrea de Serveis Tècnics

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.
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INFORME ECONÒMIC 2019
Els següents quadres reflecteixen separadament i de forma detallada, les obligacions i drets reconeguts durant l’exercici 2019
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 d’ 1.911.532,02 euros, produït perquè durant l’exercici 2019 s’han reconegut
obligacions amb ingressos afectats provinents d’exercicis anteriors. Així mateix, el resultat pressupostari ajustat, descomptant
les desviacions, ha estat per a l’exercici 2019, de -2.735,17 euros.

OBLIGACIONS RECONEGUDES DEL PRESSUPOST 2019

Despeses de personal (Capítol 1)
Despeses corrents (Capítols 2 i 4)
Manteniment espais (Capítols 2 i 4)
Recollida Pneumàtica (Capítol 2)
Concessió Fred i Calor (Capítol 2)
Encomana Pla Director Vallbona(Capítol 2)
Encomana Cabal Musical (Capítol 2)
Encomana Pla de Besòs (Capítol 2)
Conveni social (Capítol 2)
Reparcel·lació C4 (Capítol 6)
Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6)
Inversions amb recursos propis (Capítol 6)
Totals

739.111,71
418.312,91
193.258,29
443.020,11
283.635,11
116.160,83
10.769,00
2.166,00
12.111,33
2.464.134,55
799.034,25
604.113,31
6.085.827,40

DRETS RECONEGUTS DEL PRESSUPOST 2019
Transferències Corrents (Capítol 4)
Quotes Urbanístiques C4 (Capítol 3)
Recollida Pneumàtica (RSU) (Capítol 4)
Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4)
Concessió C-818 Zona Fòrum (Capítol 5)
Concessió Fred i Calor (Capítol 5)
Cànon inicial dret superficie Edifici E
Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8)
Totals

1.335.443,67
1.394.310,21
492.079,74
59.167,00
201.000,00
459.907,26
220.000,00
12.387,50
4.174.295,38

53

i

NFORMACIÓ INSTITUCIONAL

BALANÇ EXERCICI 2019

Núm. de comptes

200, 201, (2800), (2801)
203, (2803), (2903)
206, (2806), (2906)

211, (2811), (2911), (2991)
214, 215, 216, 217, 218, 219,
(2814), (2815), (2816), (2817),
(2818), (2819), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918), (2919),
(2999)
220, (2820), (2920)
221, (2821), (2921)
240, (2840), (2930)

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Inversió en recerca i desenvolupament
2. Propietat industrial i intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
2. Construccions

Notes en
memòria
8

5

5. Altre immobilitzat material

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
IV. Patrimoni públic del Sòl
1. Terrenys

7

6

B) ACTIU CORRENT
II. Existències
37

13

1. Actius construïts o adquirits per altres entitats

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
4300, 4310, 4430, 446, (4900), 4340 1. Deutors per operacions de gestió
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442,
2. Altres comptes a cobrar
449, (4901), 550, 555, 558
475
3. Administracions Públiques
480, 567

556, 570, 571, 573, 574, 575

Núm. de comptes

100, 101

Núm. de comptes

130, 131, 132
100, 101
120
14
129
130, 131, 132

2. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

10.4

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
Notes en
2. Resultat de l'exercici
PATRIMONI NET I PASSIU
memòria
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació
a
resultats
A) PATRIMONI NET
ECPN
B) PASSIU NO CORRENT
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
1. Resultats d'exercicis anteriors
I. Provisions
a llarg termini
2. Resultat
de l'exercici
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a
resultats
B) PASSIU NO CORRENT

II. Deutes a llarg termini
173, 174, 178, 179, 180, 185
4. Altres deutes
C) PASSIU
14
I. Provisions
a llarg CORRENT
termini
II. Deutes a curt termini
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524,
4. Altres
deutes
II. Deutes
a llarg termini
528, 529, 560, 561

15.2

16

173, 174, 178, 179, 180, 185

4. Altres deutes
V. Ajustos
per periodificació
llarg t
IV. Creditors
i altresacomptes
a pagar a curt termini
C) PASSIU CORRENT
4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180,
II. Deutes a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
522 4013, 4133, 4183, 523, 524,
4003,
4. Altres deutes
528, 529, 560, 561

410

2. Altres comptes a pagar

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

47 4010, 411, 4130, 416, 4180,
3. Administracions públiques
4000,
1. Creditors per operacions de gestió
485, 568
V. Ajustos per periodificació a curt termini
522
410
47

2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques

485, 568

V. Ajustos per periodificació a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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2018

4.685.514,69
78.038,60
19.716,11

4.582.452,03
79.701,82
78.038,60

7.260,00
51.062,49

0,00
1.663,22

279.028,37
96.591,28

167.898,09
99.874,66

182.437,09

68.023,43

361.057,72
92.301,20
268.756,52
3.967.390,00
3.967.390,00

367.462,12
92.301,20
275.160,92
3.967.390,00
3.967.390,00

21.278.003,60

19.267.540,09

17.092.351,93

13.829.183,13

17.092.351,93
2.857.877,35

13.829.183,13
2.564.511,10

1.869.825,47

1.888.032,60

763.993,85

676.478,50

224.058,03

0,00

3.273,94

3.273,94

1.324.500,38

2.870.571,92

Notes
en
1.324.500,38
memòria
25.963.518,29

2.870.571,92
2018

VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

120
129

10.1

2019

11.1

11.6

ECPN

2019

15.2
5.490.419,67

23.849.992,12

5.324.446,99
1.494.387,89
3.769.077,06
3.795.788,92
-26.711,86
2018

60.982,04

1.494.387,89
3.936.112,14

5.324.446,99
60.048,58
1.494.387,89
3.769.077,06

3.769.077,06
167.035,08

3.795.788,92
-26.711,86

1659.919,64

60.982,04
58.021,54
60.048,58
2.027,04
2.027,04
18.465.496,55
58.021,54
157.576,99

249.760,60

29.746,50

157.576,99
2.027,04

2.027,04
2.027,04
217.987,06
20.223.338,02
529.716,50
11.1

157.576,99
4.400.862,45

529.716,50

157.576,99

2.599.921,37

0,00
4.478.736,43

2.504.625,55

77.873,98
4.400.862,45
13.829.183,13

53.473,52
41.822,30

0,00
77.873,98

17.093.700,15

13.829.183,13

11.6

25.963.518,29

2.027,04
0,00
4.478.736,43

18.465.496,55

23.849.992,12

23.849.992,12

COMPTE DE RESULTAT
PATRIMONIAL 2019

Notes
en
memòria

Núm. de
comptes

746

750
7530
741, 705
776, 777
795

(640)
(642)
(65)
(62)
(63)
(68)

(694)
(678)

(769)
&69
(667)

1. Ingressos
d) Ingressos Urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) Del exercici
a.2) Transferències
b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer
3. Vendes i prestacions de servei
b) Prestació de serveis
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excesos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concebudes
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministrament i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització del immobilitzat
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
a) Deteriorament de valor

14. Altres partides no ordinàries

a) Ingressos
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
b.2) Altres
16. Despeses financers
b) Altres
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles
a) De entitats del grup, multigrup i associats.
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)

15.1

15.1
15.2

15.1

15.2

15.2
15.2
5-7-8

13

10.2

2019

2018

200.999,99
200.999,99
1.927.692,00
1.926.629,60
1.926.629,60
1.062,40
4.166,00
4.166,00
454.497,55
28.275,04
2.615.630,58
-739.111,71
-589.610,18
-149.501,53
-185.023,00
-1.302.068,36
-1.298.269,69
-3.798,67
-27.622,65
-2.253.825,72
361.804,86
-212.581,00
-212.581,00
19.461,22
19.461,22
168.685,08
0,00
0,00
0,00
-1.650,00
-1.650,00
0,00
0,00
-1.650,00
167.035,08

201.000,00
201.000,00
1.995.592,23
1.994.529,83
1.994.529,83
1.062,40
4.514,51
4.514,51
476.133,17
0,00
2.677.239,91
-674.588,59
-539.175,68
-135.412,91
-527.118,96
-1.227.534,71
-1.223.850,82
-3.683,89
-29.756,84
-2.458.999,10
218.240,81
-99.675,05
-99.675,05
-125.493,32
-125.493,32
-6.927,56
189,75
189,75
189,75
0,00
0,00
-19.974,05
-19.974,05
-19.784,30
-26.711,86

55

56

ÀMBIT TERRITORIAL DEL CONSORCI DEL BESÒS

57

58

DADES PER MUNICIPIS

10,8 km de RIU

MONTCADA I REIXAC
Població: 34.377 hab
Superfície: 2347 Ha
Densitat: 1.485 hab/km2
Superfície CB: 292,09 Ha

Nou Barris
Població: 166.310 hab
Superfície: 804,1 Ha
Densitat: 20.897 hab/km2
Superfície CB: 70,21 Ha

SANTA COLOMA
DE GRAMENET
Població: 116.950 hab
Superfície: 700 Ha
Densitat: 17.147 hab/km2
Superfície CB: 188,34 Ha

Sant Andreu
Població: 147.732 hab
Superfície: 656,5 Ha
Densitat: 22.443 hab/km2
Superfície CB: 151,08 Ha

BADALONA
Població: 215.654 hab
Superfície: 2118 Ha
Densitat: 10.181 hab/km2
Superfície CB: 95,05 Ha

SANT ADRIÀ
DE BESÒS
Sant Martí
Població: 235.719 hab
Superfície: 1052,4 Ha
Densitat: 22.137 hab/km2
Superfície CB: 193,85 Ha

Població: 35.814 hab
Superfície: 382 Ha
Densitat: 9.116 hab/km2
Superfície CB: 329,07 Ha

4,9 km de COSTA
Desembocadura: 261m
Port Fòrum: 1,17 km
Platges: 2.255 m

59

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

