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PRESENTACIÓ

El 2020 ha estat un any excepcional, marcat per la situació 
d’emergència de salut provocada per la COVID-19, una crisi sa-
nitària sense precedents que va ser declarada pandèmia mun-
dial per l’Organització Mundial de la Salut en data 11 de març. 

Davant d’aquest escenari, es van adoptar mesures extraor-
dinàries per a la prevenció i protecció de les persones treballa-
dores al Consorci, amb la voluntat de fer compatibles les me-
sures de seguretat i la continuïtat de les activitats, mantenint 
el funcionament ordinari de l’entitat amb la màxima normalitat 
possible. Es va impulsar el treball a distància, fet que va com-
portar d’adequació de la xarxa informàtica existent a l’entitat 
i el subministrament dels equips necessaris als treballadors 
i treballadores per al desenvolupament de les seves tasques 
professionals.

Tot i així, alguns treballs van patir aturades o endarreriments, 
com les obres en curs o propostes d’activitats col·lectives com 
l’esdeveniment festiu al parc fluvial.

D’altra banda, la convicció sobre la necessitat de gaudir d’es-
pais de natura de proximitat i de millorar la qualitat ambiental 
dels nostres entorns, va portar al Consorci a intensificar els tre-
balls dedicats a la renaturalització i la mobilitat activa al voltant 
del Besòs.
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1. PLANEJAMENT SECTOR 
DE LES 3 XEMENEIES
En el decurs de l¡any 2020 el Consorci del Besòs ha dut a terme  l’exe-

cució de diversos treballs complementaris a la redacció del Pla Direc-

tor Urbanístic d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les Tres Xeme-

neies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquest PDU 

es va aprovar inicialment a l’agost del 2020, per acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

La Comissió Executiva del Consorci del Besòs, en sessió de data 16 

de setembre, va donar per finalitzat el període de presentació i re-

cepció de projectes i propostes per al futur de les Tres Xemeneies. 

Conclou ent així el paper d’Oficina Receptora de propostes, exercit pel 

Consorci, amb l’elaboració d’un Informe d’avaluació de les propostes 

presentades i el trallat del mateix als Ajuntamenjts de Sant Adrià de 

Besòs i Badalona.

Amb data 21 d’octubre de 2020, s’organitza una sessió Informativa del 

PDU de les Tres Xemeneies, amb convocatòria oberta, i dirigit espe-

cíficament als participants al procés participatiu desenvolupat durant 

els anys 2018 i 2019.

ANÀLISI DE SÒLS IMPACTATS adjacents al 
Sector PDU 3 Xemeneies
En relació al sector del desenvolupament del PDU de les Tres Xe-

meneies, però fora del seu àmbit, el Consorci del Besòs, per encàrrec 

dels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, encarrega els 

treballs de Caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl 

del front litoral entre el riu Besòs i el carrer Mar Jònica, i l’Informe de 

mesures de protecció ambiental a la platja de Sant Adrià.

Aquests treballs van ser lliurats als ajuntaments, així com a la Demar-

cació de Costes a Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya, 

oportunament.

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES 

Document d’aprovació inicial 

1. Document comprensiu
2. Memòria
3. Normativa urbanística
4. Plànols
5. Estudi ambiental estratègic
6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
7. Bases tècniques i econòmiques
8. Annexos

Juliol 2020 

INFORME DE CLAUSURA DE L’OFICINA RECEPTORA I
AVALUADORA DE PROJECTES I PROPOSTES D’ÚS PER A
LES TRES XEMENEIES

Novembre 2020

2.4. Anàlisi DAFO

23

L’anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, Amenaces,

Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. Es tracta d’identificar els factors interns, les fortaleses i

debilitats, i externs, oportunitats i amenaces, que són favorables i desfavorables per assolir

l’objectiu del Pla d’Acció Cultural, així com afavorir el compliment dels ODS i del decàleg sorgit

del procés de cocreació de quàdruple hèlix.

Favorables Desfavorables

FORTALESES DEBILITATS

Fa
ct

or
s

in
te

rn
s Icona del litoral barceloní  

Be patrimonial catalogat

Gran presència d’espais amplis  

Equipament metropolità  

Integració dins del parc equipat  

Versatilitat de la Nau de turbines

Garantia de viabilitat econòmica 

Restricció en la intervenció del patrimoni 

Deteriorament de l’estructura existent 

Manca d’un òrgan de governança 

Actual indefinició del programa funcional

Restriccions funcionals de les Xemeneies

Fa
ct

or
s

ex
te

rn
s

Projecció internacional
Projecte arquitectònic emblemàtic  

Introducció de criteris de sostenibilitat

Alineament amb l’Agenda 2030  

Possibilitat d’usos temporals  

Impuls econòmic de l’entorn proper

Recerca d’organismes estratègics 

Complexitat dels tràmits urbanístics

Ús de tecnologies en fase de desenvolupament

Finançament i inversions
Terminis fins a la posada en marxa 

Coordinació entre administracions implicades

OPORTUNITATS AMENACES

CARACTERITZACIÓN COMPLETA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL 
SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL FRENTE LITORAL ENTRE EL 
MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO BESÒS EN SANT ADRIÀ DEL BESÒS Y LA 
CALLE MAR JÒNICA DE BADALONA – PUERTO DE BADALONA. 

 

Municipio Badalona y Sant Adrià del 

Besòs 

Fecha informe  Enero 2020 

Referencia DAC-08-133-19 

Revisión 0 

Informe “Caracterización completa de la calidad ambiental del 
suelo y las aguas subterráneas del frente litoral”

Informe avaluació dels projectes i propostes presentades a l’Ofi-
cina receptora de Projectes i Propostes per al futur de les Tres 
Xemeneies.

Sessió de retorn del procès de participació del PDU d’Ordenació 
del Front Litoral en l’àmbit de les tres xemeneies. (21 octubre 
2020)

Document Aprovació inicial PDU d’Ordenació del Front Litoral 
en l’àmbit de les tres xemeneies als municipis de Sant Adrià i 
Badalona

Idocument complementari a l’estudi lliurat, que fa referència a 

l’anàlisi de risc i mesures preventives i cautelars.

 

DAFO. Informe avaluació Oficina recptora de Projectes i Propos-
tes per al futur de les Tres Xemeneies. 

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

PDU D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES

Sessió de retorn / 21 d’octubre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA PLAYA 
DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2020 

 

Municipio Sant Adrià del Besòs 

Fecha informe  Julio 2020 

Referencia DAC-08-133-19 

Revisión 0 
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• Tancament de l’OFICINA RECEPTORA de Projectes i Propos-
tes per al futur de les Tres Xemeneies i el·laboració del corres-
ponent informe d’avaluació 

• APROVACIÓ INICIAL del Pla director urbanístic d’ordenació 
del front litoral en l’àmbit de les TRES XEMENEIES (PDU), per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metro-
polità de Barcelona (7 d’agost)

• Comissions Tècniques (6) i executives (2) amb el Departa-
ment de TES: 

• Comité tècnic Hub Tres Xemeneies

• 21/oct SESSIÓ INFORMATIVA DEL PDU DE LES TRES XE-
MENEIES.

• Treballs tècnics complementaris adjudicats per part del Con-
sorci del Besòs.

o.04.1.a

0 30 60 120 m

escala 1:2.000 (A1)  - 1:4.000 (A3)

ORDENACIÓ INDICATIVA ALTERNATIVA 1. PLANTA VOLUMÈTRICA

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL
EN L'ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIESLímit del terme municipal
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Data de vol: maig 2015
Cartografia base: AMB

Escala 1:1.000

Àmbit PDU

Àmbit Sector Tres Xemeneies

O.R

Departament de la Vicepresidència

Direcció General d'Ordenació del Territori
i Urbanisme

i de Polítiques Digitals i Territori

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TREBALLS PRELIMINARS D’AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PDU PER 
ORDENAR  L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES  DE  SANT ADRIÀ DEL BESÒS 

 
 
 

                  JORDI DUATIS PUIGDOLLERS, ARQUITECTE                          Gener 2020  
    
 

 
 
 
 

1. PLANEJAMENT SECTOR 
DE LES 3 XEMENEIES

      ACCIONS EXECUTADES

• Finalització dels treballs de Caracterització completa de la 

qualitat ambiental del sòl (empresa Dac Enviró SL,) 

• Trasllat dels referits treballs als ajuntaments de Badalona i 

Sant Adrià de Besòs, així com a la Demarcación de Costes a 

Catalunya i, a l’Agència de Residus de Catalunya, juntament 

amb l ‘l’Informe de Medidas de protecció ambiental en la pla-

ya de St. Adrià de Besòs para la campaña de Verano 2020”.

• L’Agència de Residus requereix a l’ajuntament de Badalona 

i al Ministeri de Medi Ambient un document complementari 

a l’estudi lliurat, que fa referència a l’anàlisi de risc i mesures 

preventives i cautelars.

• Elaboració de document complementari

ANÀLISI DE SÒLS IMPACTATS
 ACCIONS EXECUTADES

Treballs tècnics complementaris adjudicats pel Consorci del 

Besòs. Propostes d’ordenació.

PLA I PROGRAMA 2019-2023

Treballs tècnics complementaris adjudicats pel Consorci del 

Besòs. Criteris d’urbanització Pla Director Urbanístic del Front 

Litoral de l’àmbit de les tres xemeneies.

Treballs tècnics complementaris adjudicats pel Consorci del 

Besòs. Treballs preliminars d’avaluació econòmica.
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2. CONSOLIDACIÓ DELS 
POLÍGONS D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA DEL MARGE 
DRET DEL BESÒS
Com a desenvolupament dels treballs realitzats durant els anys ante-

riors, s’inicia una taula de treball convocada per la Gerència Munici-

pal de Barcelona, a la que assisteixen els districtes de Sant Andreu i 

Sant Martí, l’àrea d’Ecologia Urbana, Barcelona Activa i el Consorci del 

Besòs, amb la finalitat de coordinar accions concretes per la consoli-

dació dels polígons del marge dret del Besòs. 

També s’inicien reunions convocades per l’Ajuntament de Barcelona 

amb la finalitat de concretar accions en aquest àmbit, amb l’objectiu 

de ser candidates a rebre fons europeus de recuperació econòmica.

Des del Consorci del Besòs es proposen temes de treball compartit 

amb l’Ajuntament de Sant Adrià.

PLA I PROGRAMA 2019-2023

  

 
 
NOM DE L’ÀREA:   Consorci del Besòs 
 
 
NOM DEL PROJECTE: 
Ciutat Productiva 
 

 
DEFINICIÓ: 
 

Els polígons d’activitat econòmica (polígons industrials) dins 
de la trama urbana i en continuïtat amb la xarxa viària del 
Besòs són una oportunitat per aconseguir la ciutat 
metropolitana productiva i amb intensitat urbana que fixi i 
creï llocs de treballs pels barris del Besòs.. 

 
OBJECTIU (Interès 
Municipal) 

Millorar de l’espai públic que doni continuïtat urbana 
Potenciar emplaçament d’activitat econòmica que generi 
llocs de treballs vinculats a l’economia circular per la seva 
posició estratègica dins de la ciutat. 
Impulsar actuacions per millorar la capacitat d’autocontenció 
energètica. 
Integrar els programes de formació professionals de les 
escoles dels barris del Besòs.  

 
 

 
PROJECTE i TIPUS D’ACTUACIÓ:  
Obres de reurbanització del 25 % dels polígons (enllumenat, clavegueram i 
telecomunicacions prioritàriament) 
Creació d’un centre per l’impuls i la difusió de l’economia circular als polígons. 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de les naus a partir d’una concessió 
administrativa. 
Creació d’una oficina tècnica que gestioni la realització de pràctiques professionals  dels 
alumnes de formació professional dels barris del Besòs.  
 
 

 
 
Adreça:  
 

Poligons industrials de Polígons de Bon 
Pastor, Verneda Estadella, Montsolís, El sot i 
Badalona Sud 

 
Situació Planejament: 
 

per aquest programa no es necessita cap 
instrument de planejament. Acord 
administratiu per explotació de plaques 
solars via concessió 

 
Situació Projecte: 
 

En fase de redacció 

 
Possibilitat de socis? 
 

Si, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Ajuntament de Badalona, Barcelona Activa. 

 
Pressupost Inversió: 
 

Urbanització  25%:  35 m € 
Creació d’un centre economía circular: 5 m€ 
Oficina técnica formació profesional: 1m € 

 
Calendari Inversions Previst: A determinar 
 
Situació a 31/12/2023 
 

inici obres d'execució de la urbanització. 

 
Situació PIM (està inclòs?) 
 

No està inclòs 
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3. PROJECTE 
D’AGRICULTURA URBANA: 
AGROVALLBONA
Com a continuació del document Pla Director de Vallbona i Can Sant 

Joan. Estudis previs., encarregat pel Pla de Barris (Barcelona), des del 

Consorci del besòs es realitzen diferents treballs encaminats a preci-

sar i definir algunes actuacions concretes i també a preparar la redac-

ció d’un document de modificació de planejament.

En un altre ordre de consideracions, amb motiu de l’adjudicació a 

Barcelona de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, 

el Consorci participa en diferents taules de treball per a impulsar els 

continguts del projecte anomenat Agrovallbona i aterrar-lo al territori.  

Besòs.

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA AL 
BARRI DE VALLBONA I EL SEU ENTORN. 

DOCUMENT D’AVANÇ 
Document d’Avanç 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.  Novembre 2020  

Treball tècnic complementari adjudicat pel Consorci del Besòs. Redacció del document de criteris i objectius de la MpPGM al barri de 

Vallbona,

Treball tècnic complementari adjudicat pel Consorci del Besòs. Estudi d’inundabilitat i valoració de vàries alternatives d’implantació d’un 

sector d’habitatges a Vallbona,

Treball tècnic complementari adjudicat pel Consorci del Besòs. Informe d’avaluació dels equipaments actuals del barri de Vallbona (Bar-

celona) i de demanda de nous.

AVALUACIÓ DELS EQUIPAMENTS ACTUALS DEL BARRI DE VALLBONA (BARCELONA) I DE DEMANDA DE NOUS  
Juny 2020 

28 

Escola secundària  2 aules 1r ESO 4 aules 1r ESO 
Escola Adults  1 1 
Equipaments Culturals       
Biblioteca   1 1 
Teatre - Sala polivalent 1 1 
Equipaments Assistencial-Social      
Casal avis  1 2 
Centre de dia  

16 places  Augment places (∆∆ > 64 
anys) 

Residència assistida   90 places  90 places  
Casal de barri  2 (1 precari) 2 (1 nou) 
Hotel Entitats  2 (1 precari) 2 (1 nou) 
Equipaments Sanitaris       
CAP  Consultori Consultori 
Equipaments Socials       
Punt d'atenció Serveis Socials 1 1 
Equipaments administratius      
Punt d'atenció ciutadana (quiosc) NO  NO  
Equipaments Esportius       
Camp de Futbol  2 amb vestidors, 1 

de gran dimensions i 
1 de petites 

2 amb vestidors, 1 de gran 
dimensions i 1 de petites 

Pista Petanca 1 2  (1 nou) 
Equipament de gestió de residus urbans       
Punt Verd  SÍ SÍ 
Deixalleria  SÍ SÍ, nou emplaçament 
Serveis/comerç       
Farmàcia  2 2 
Fleca/Cafeteria  3 4 
Verduleria  3 4 
Queviures 3 4 
Perruqueria  3 4 
Bars  6 8 
Supermercat  2 4 
Altres (oficina bancària, gestoria, etc.) > 10 > 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY6761-HE-Memoria_Vallbona-Ed03_versió3 

ESTUDI D’INUNDABILITAT i VALORACIÓ DE VÀRIES 
ALTERNATIVES D’IMPLANTACIÓ D’UN SECTOR 

D’HABITATGES A VALLBONA 

DESEMBRE 2020 
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CLIENT: PLÀNOL NÚM:

FULL:

3

2 de 3
ZONES INUNDABLES ALT.1TÉCNICA Y PROYECTOS S.A

EMPRESA CONSULTORA:
ESTUDI D'INUNDABILITAT D'UN TRAM DEL RIU BESÒS

ENTRE MONTCADA I REIXAC I VALLBONA

TÍTOL DE L'ESTUDI: ESCALES: ±
Escala original DinA-3

E.
DATA:

DESEMBRE 2020

TÍTOL DEL PLÀNOL:
1:5,000

0 13065
Meters

LLEGENDA

Seccions PEF Besòs

Zona Inundable T100

Zona Inundable T500

Terreny Futur

89.25

12.77

Informe d’avaluació dels equipaments actuals del barri 

de Vallbona (Barcelona) i de demanda de nous.
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Treballs relacionats amb l’impuls del Projecte AGROVALLBO-

NA, amb la voluntat de preservar el valor agrícola del barri, 

basat en la finca cultivada anomenada “La Ponderosa” i l’an-

tiga granja del Ritz. Aquesta iniciativa proposa desenvolupar 

un projecte d’agricultura ecològica que posi en el centre la 

vessant social, comunitària i educativa, donant lloc a un pol 

impulsor de l’agricultura urbana, de referència tant a nivell 

metropolità com mundial.

Participació als espais de treball del Grup gerencial de la ca-

pitalitat de l’Alimentació Sostenible 2021.  

PLA DIRECTOR VALLBONA.  

a. Redacció de l’Informe d’avaluació dels equipaments actuals 

del barri de Vallbona (Barcelona) i de demanda de nous, ela-

borat per Montserrat Mercadé Marimon 

b. Redacció del document de Criteris i objectius de la MPGM 

al barri de Vallbona, elaborat per Manciñeiras/Parés arquitec-

tes associats S.L.

c. Aixecament topogràfic del pas inferior de les vies de Renfe 

al carrer Oristà al barri de Vallbona, elaborat per TECNITOP 

SA.

d. Redacció del Projecte executiu del camí de connexió entre 

el carrer Torrent de Tapioles i el Passeig de la Pineda, “Vall 

Amagada”, a Barcelona. Serveis adjudicats a IGC Barcelona, 

S.L.

e. Redacció d’un estudi d’inundabilitat i valoració de vàries al-

ternatives d’implantació d’un sector d’habitatges a Vallbona. 

Serveis adjudicats a TECNICA Y PROYECTOS SA.

      ACCIONS EXECUTADES

3. PROJECTE 
D’AGRICULTURA URBANA: 
AGROVALLBONA

Document executiu relatiu al projecte Agrovallbona en el marc 

del Pla de Barris de la Zona Nord. Seguiment del projecte per 

part del Consorci del Besòs.

Projecte camí de connexió entre el carrer Torrent de Tapioles i 

el Passeig de la Pineda, “Vall Amagada”, a Barcelona

PLA I PROGRAMA 2019-2023

Document executiu relatiu al projecte AgroVallbona 

en el marc del Pla de Barris de la Zona Nord

Octubre 2020

Projecte promogut per      Informe elaborat per
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4. BESÒS CENTRAL. 
PLA D’ACCIÓ 
INTEGRAL PELS 
BARRIS A L’ENTORN DEL 
PARC DEL 
MOLINET
El Consorci del Besòs va encarregar l’actualització de l’Informe de Vul-
nerabilitat residencial als barris del Besòs redactat per l’IERMB (Insti-
tut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona). El referit estudi 
es va compartir i els va donar a conèixer als tècnics municipals dels 
ajuntaments consorciats, la qual cosa va permetre consensuar encetar 
un treball que aprofundeixi en la deteccció de borses d’infrahabitatge 
en alguns barris de cada municipi.

Pel que fa al Besòs Central, l’elecció dels barris , ha estat centrada al 
voltant de la Serra d’en Mena, al terme municipal de Badalona.

Paralelament i amb l’objectiu recollir material de treball que doni su-
port a futures actuacions, el Consorci del Besòs va encarregar un es-
tudi de mobilitat a l’àmbit del Besòs central, que va ser presentat a la 
Comissió Tècnica Territori Besòs al juny del 2020.

• Lliurament dels treballs realitzats per TRN TARYET, SA rela-

tius a l’estudi de mobilitat de l’àmbit Besòs central i  Presentació 

a la Comissió Tècnica Territori Besòs (18 juny) dels mateixos

 

      ACCIONS EXECUTADES

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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En el nou escenari de la pandèmia provocada pel la COVID19,  es fa en-
cara més necessari el treball encaminat a la renaturalització del Parc 
fluvial i el seu entorn.

Es va redactar  un primer treball des del Consorci del Besòs anomenat 
Besòs Saludable, proposant noves oportunitats per a millorar la quali-
tat ambiental a les vores del riu i  fomentar i facilitar els camins per a 
vianants i bicicletes. Aquest treball, acaba formant part d’una proposta 
d’escala major que esdevé en la redacció del pla Viu el Besòs, liderat 
pel Consorci Besòs-Tordera.

Paral·lelament a la redacció dels referits plans, des del Consorci del 
besòs es van iniciar ja algunes accions concretes, com la renaturalit-
zació de vores i l’execució d’una prova pilot de “Jardí vertical” als murs 
que confinen actualment el parc fluvial.

Per altre banda, per encàrrec dels ajuntaments de Barcelona i Sant 
Adrià de Besòs, es treballa amb Barcelona Regional en el disseny dels 
elements que donaran lloc a la creació d’un Observatori de Qualitat 
Ambiental de la desembocadura del Besòs, entès com a eina de trans-
parència i participació per a la millora de la qualitat ambiental i ecolò-
gica de la infraestructura verda del Besòs.

5. NOU  IMPULS A LA 
QUALITAT AMBIENTAL 
DEL PARC FLUVIAL DEL 
BESÒS I EL SEU ENTORN

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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Renovació i actualització d’una exposició sobre els valors naturals del Besòs i el seu entorn. El nou disseny està adaptat per a persones amb 

discapacitat visual i incorpora codis QR que permeten descarregar els continguts a través d’una aplicació. 

Projecte Besòs Saludable:  Implementació de 4 de les actuacions de millora de la biodiversitat previstes en el projecte. Les intervencions s’han 

desenvolupat a l’àmbit del Parc de la Pau, de la Casa de les Aigües i del barri de La Catalana.  

Prova pilot mur verd del Besòs: Posada en marxa d’una prova pilot per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica d’un tram de jardí vertical en el mur 

d’endegament del Parc Fluvial del Besòs amb l’objectiu de reforçar el seu paper com a refugi climàtic i potenciar la biodiversitat.
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• Projecte Besòs Saludable:  Implementació al territori Besòs de 

4 de les actuacions de millora de la biodiversitat descrites en 

el projecte. Les intervencions s’han desenvolupat a l’àmbit del 

Parc de la Pau, de la Casa de les Aigües i del barri de La Cata-

lana.  

• Pla “Viu el Besòs”, participació en la redacció i presentació del 

Pla conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i els ajunta-

ments de la Conca i d’altres administracions públiques impli-

cades. Es tracta d’un document estratègic on es recullen ac-

tuacions de conservació i de restauració d’hàbitats fluvials, de 

millora de la biodiversitat i de preservació de l’espai litoral i els 

recursos hídrics, així com propostes de resiliència urbana. 

• Prova pilot mur verd del Besòs: Posada en marxa d’una prova 

pilot per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica d’un tram de 

jardí vertical en el mur d’endegament del Parc Fluvial del Besòs 

amb l’objectiu de reforçar el seu paper com a refugi climàtic i  

potenciar la biodiversitat.

• Renovació i actualització d’una exposició al terme municipal 

de Montcada i reixac sobre els valors naturals del Besòs i el seu 

entorn. El nou disseny està adaptat per a persones amb disca-

pacitat visual i incorpora codis QR que permeten descarregar 

els continguts a través d’una aplicació. 

• Coordinació institucional per a la creació de l’observatori de 

Qualitat Ambiental de la Desembocadura del Besòs, amb la 

participació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs, Àrea Metropolitana de Barclona, Àrea Acció 

Climàtica Diputació de Barcelona, Qualitat Ambiental de la Ge-

neralitat de Catalunya i el  Consorci del Besòs.

      ACCIONS EXECUTADES

5. NOU  IMPULS A LA 
QUALITAT AMBIENTAL 
DEL PARC FLUVIAL DEL 
BESÒS I EL SEU ENTORN

Pla “Viu el Besòs”

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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Durant l’any 2020, en l’àmbit social es va continuar treballant per a 
definir i posar en marxa un projecte compartit entre els municipis que 
formen part del Consorci del Besòs i algunes entitats del tercer sector, 
en l’àmbit del sensellarisme.

Degut a la pandèmia, fins al darrer trimestre del 2020 no es donen 
les condicions per poder començar a definir en clau de realitat un 
projecte d’acompanyament integral a dones amb fills i filles a càrrec i 
en situació de sensellar al Besòs. Es dibuixen objectius, metodologia, 
responsabilitats, impacte i pressupost d’un projecte que abordi el sen-
sellarisme femení al Besòs.

Així mateix, el Consorci del Besòs ha dut a terme totes les gestions 
necessàries per a l’adquisició de dos habitatges en el terme municipal 
de Badalona amb la finalitat de  posar-los al servei del projecte referit 
al paràgraf anterior, 

En paral·lel a tot aquest procés, i amb la voluntat de reconèixer la rea-
litat Besòs en situació de pandèmia, s’actualitza l’estudi sobre Vulne-
rabilitat urbana als barris del Besòs, redactat per l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona, el qual es va donar a conèixer 
als ajuntaments.

CABAL MUSICAL

Pel que fa al projecte, promogut des del Consorci del Besòs, Cabal 
Musical, durant l’any 2020, les dificultats derivades de la pandèmia 
impedeixen obrir una nova convocatòria, però sí es considera neces-
sari garantir l’acompanyament dels grups musicals que els correspon 
gaudir del segon any.

En paral·lel, es treballa per evolucionar el programa, incorporant al-
guns canvis i millores. S’inicia la formulació del projecte d’impuls al 
talent musical jove al territori Besòs, amb l’objectiu de tramitar un pro-
cediment obert quan es consideri que és el moment adequat.

GRUP DE TREBALL DIEP

Durant aquest any, es celebren tres sessions de treball del grup DIEP 
(Drogues injectades a l’Espai Públic) amb la finalitat de compartir pre-
ocupacions i opcions del col·lectiu de persones drogodependents en 
actiu, en temps de pandèmia i d’estat d’alarma.

6. PROGRAMA PER 
COMBATRE LA 
VULNERABILITAT ALS 
BARRIS DEL BESÒS

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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Actualització de l’estudi sobre Vulnerabilitat urbana als barris 

del Besòs, encomanat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropo-

litans de Barcelona (IERMB) 

Vulnerabilitat urbana als barris del Besòs, 
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      ACCIONS EXECUTADES

6. PROGRAMA PER 
COMBRATE LA 
VULNERABILITAT ALS 
BARRIS DEL BESÒS

PLA I PROGRAMA 2019-2023

- Treball de coordinació tècnica entre ajuntaments con-

sorciats i entitats del tercer sector per a la formulació d’un 

projecte d’acompanyament integral a dones amb fills i filles 

a càrrec i en situació de sensellar. Es redacta el primer es-

borrany de conveni.

- Adquisició i adequació de dos immobles al terme munici-

pal de Badalona.

- Actualització de l’estudi sobre Vulnerabilitat urbana als ba-

rris del Besòs, encomanat a l’Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona (IERMB) i presentat a finals del 

2020 als tècnics municipals dels ajuntaments consorciats.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci 

del Besòs i el Taller de Músics, que instrumenta l’atorgament 

d’una subvenció mitjançant adjudicació directa i amb caràc-

ter excepcional.

- Redacció del projecte d’impuls al talent musical jove al te-

rritori Besòs, amb l’assessorament de l’empresa especialit-

zada en polítiques musicals, Sound Diplomacy.

- Programació d’activitats d’estiu a l’entorn del Rec Comtal, 

en coordinació amb el Districte de Nou Barris i l’ajuntament 

de Montcada.

- Reunions del grup de treball DIEP.Redacció del projecte d’impuls al talent musical jove al territori 

Besòs, Cabal Musical 2018-2019

El rec es mou
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El 2020 ens ha permès concretar de forma consensuada la concep-
tualització, el relat, l’estructura, una primera proposta de desenvolu-
pament i una estimació pressupostària de la jornada anomenada Va-
deBesòs.

En un context de pandèmia, on la dinàmica comunitària de tots els 
municipis s’ha congelat, valorem que primer caldrà observar la recu-
peració dels cicles festius de cada municipi i després serà el moment 
de noves propostes.

Situem VadeBesòs a l’octubre de 2022.

7. ACCIÓAL PARC 
FLUVIAL

• Acció ludicoesportiva al parc fluvial del Besòs. Es redacta 

amb l’assistència tècnica de Blanc Produccions una estimació 

de costos de l’acció ludicoesportiva al parc fluvial del Besòs

      ACCIONS EXECUTADES

PLA I PROGRAMA 2019-2023
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ALTRES ACTUACIONS DINS L’ÀMBIT 
DEL CONSORCI DEL BESÒS

8. PROJECTES I OBRES
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Direcció Obres relatives al Projecte executiu per a la implanta-
ció d’un carril bici a l’Avinguda Eduard Maristany entre el carrer 
Neus Català i l’estació de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, pro-
mogut per l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Obres del Projecte 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. Àmbit 3. Rambla de la Mina. 

Projecte executiu de la tanca del Parc del Campus Diago-
nal-Besòs, aprovat definitivament.

Projecte executiu de la passarel·la de vianants del sector de La 
Catalana a Sant Adrià de Besòs, s’aprova inicialment.

RECEPCIÓ parcial Connexió per a Vianants entre els carrers 
Oristà (Vallbona) i Bosc (can Sant Joan) i d’Arranjament del Ta-
lús comprès entre el carrer Oristà i el Rec Comtal, als termes 
municipals de Barcelona i Moncada i Reixac

Obres del Projecte 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. Àmbit 4. Connexió Parc de la Pau.
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APROVACIÓ DE PROJECTES

• Projecte executiu de la passarel·la de vianants del sector de La Cata-
lana a Sant Adrià de Besòs. Aprovat inicialment.

• Projecte executiu de la tanca del Parc del Campus Diagonal-Besòs. 
Aprovat definitivament.

ADJUDICACIÓ OBRES 

• Les obres relatives a la tanca del Parc del Campus Diagonal-Besòs  
van ser adjudicades a l’empresa CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L., per un 
import 382.257,81 euros amb IVA inclòs. 

EXECUCIÓ OBRES

• Àmbit 1. (Zona verda) 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.

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

• Àmbit 4. Connexió Parc de la Pau del Projecte 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.

• Tanca del Parc del Campus Diagonal-Besòs 

• 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 Vallbona de Bar-
celona.

• Direcció de les obres relatives al Projecte executiu per a la implanta-
ció d’un carril bici a l’Avinguda Eduard Maristany entre el carrer Neus 
Català i l’estació de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, promogut per 
l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

RECEPCIÓ OBRES

• Urbanització de la subfase IV de la Fase III del Sector de La Catalana 
a Sant Adrià de Besòs.(març 2020)

• Urbanització de la subfase III  de la Fase II de la Plaça Salvador Dalí a 
Sant Adrià de Besòs, Fase II (maig2020).

• Instal·lació i posada en marxa del sistema de recollida neumàtica dels 
sectors I, II i III de la Catalana. (maig2020).

• Camí per a vianants entre els carrers Oristà (Vallbona) i Bosc (can 
Sant Joan) i d’Arranjament del Talús comprès entre el carrer Oristà i 
el Rec Comtal, als termes municipals de Barcelona i Moncada i Reixac 
(juny 2020)

8. PROJECTES I OBRES

Obres d’urbanització de la fase II subfase IV del sector de La 
Catalana

RECEPCIÓ Obres de instal.lació i posada en marxa del sistema 
de recollida neumàtica dels sectors I, II i III de la Catalana

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 Vallbona de Barcelona.

ALTRES ACTUACIONS DINS L’ÀMBIT 
DEL CONSORCI DEL BESÒS
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Des del Consorci del Besòs es fa el seguiment tècnic de les dues xar-
xes de serveis en funcionament associades al Fòrum i entorns

• Xarxa RSU.  Gestió del servei públic de recollida pneumàtica d’es-
combraries 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.

La declaració de l’estat d’alarma i la crisis sanitària provocada per la 
pandèmia de la Covid’19, va afectar de ple els indicadors de gestió de 
la planta. Gran part dels productors de residus en l’àmbit de recollida 
de la Central pneumàtica es correspon al sector Horeca i d’oficines, 
que van ser les activitats més afectades pels tancaments. Es pot es-
timar en un 40% la reducció de recollida de residus respecte a l’any 
anterior. 

S’aprova la prórroga del conveni de 21 d’octubre de 2016 subscrit entre 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el 
Consorci del Besòs per a la gestió del servei per quatre anys més: del 
19 de novembre de 2020 fins el 18 de novembre de 2024. S’adjudica 
la gestió del servei, la seva explotació i manteniment de la central de 
recollida i la xarxa associada a l’empresa URBAN REFUSE DEVELOP-
MENT S.L.U. fins el 5 de novembre de 2024. 

• Xarxa DISTRICLIMA.  Gestió del servei de subministrament de ca-
lefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració en l’àmbit d’actuació del 
Consorci del Besòs: 

 Aprovació tarifes trimestres 2020

 Aprovació Balanç exercici 2019

 Anàlisi i estudi de l’impacte econòmic al Consorci del Besòs  
 de les aturades de subministrament de vapor a Districlima  
 per part de TERSA, com a conseqüència de les obres

 d’instal·lació d’un nou sistema de filtres catalítics.

GESTIÓ DEL MANTENIMENT EN L’ÀMBIT DEL FÓRUM I ENTORNS

• S’APROVA el conveni per a la gestió i manteniment de l’Espai Fòrum 
subscrit entre el Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, desembre de 2020 

• S’APROVA el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci 
del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en matèria de gestió 
i finançament del manteniment de determinades zones situades en 
territori municipal de Sant Adrià de Besòs, desembre 2020

9. GESTIÓ DE XARXES EN 
FUNCIONAMENT

ALTRES ACTUACIONS DINS L’ÀMBIT 
DEL CONSORCI DEL BESÒS
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El Consorci del Besòs com a administració actuant al Sector C-4 (Tau-
lat-Ronda) de la Modificació del PGMl front litoral i Besòs, ha dut a 
terme les següents actuacions durant l’any 2020.

• Aprovació liquidació tercera quota urbanística resultant del projecte 
de reparacel.lació 

• Informe tècnic avaluatiu de la seguretat viària del projecte i obra exe-
cutada en l’àmbit 4 (connexió Parc de la Pau) del Projecte del Parc del 
Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb la Rambla de la Mina, 
Parc de la Pau i Plaça del Fòrum, de Sant Adrià de Besòs, elaborat per 
l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports Laura Fiestas Carrasquer.

• Aixecament topogràfic de la urbanització del sector C4, Serveis ad-
judicats a a l’empresa TOYSER SA.

• Anàlisi dels conflictes superficials de les finques incloses en el pro-
jecte de reparcel·lació del sector C4 de la MPGM en el sector front 
litoral marge dret del riu Besòs “Campus Interuniversitari del Besòs” i 
per a la modificació de la 2a.operació jurídica complementaria de l’es-
mentada reparcel·lació, servies adjudicats a LEANDRO JOSE CASERO 
MARIN.

10. CAMPUS UNIVERSITA-
RI DIAGONAL-BESÒS

ALTRES ACTUACIONS DINS L’ÀMBIT 
DEL CONSORCI DEL BESÒS
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El Consorci del Besòs participa en un Projecte d’Especialització i com-
petitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i en el Progra-
ma operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010; i, en l’estratègia catala-
na 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.  

L’operació que lidera el Consorci promou la innovació en el desenvolu-
pament tecnològic i la investigació en el marc de la gestió sostenible 
de l’aigua a partir de dues actuacions: Monitorització del Model Litoral 
i  Gestió de l’Aigua Freàtica. El paper del Consorci és complementari i 
coordinat amb les actuacions desenvolupades per la UPC.

Durant el 2020 s’ha sol·licitat l’ajornament de la data de finalització del 
mateix per l’impacte de les restriccions COVID en el desenvolupament 
del mateix,  fins a desembre de 2021.

En concret,  durant l’any 2020 s’han tramitat per part del Consorci del 
Besòs les següents contractacions:

En relació a l’actuació 2.1. Monitorització model litoral

• Com a conseqüència del temporal Glòria dels dies 21 i 22 de gener 
de 2020, es van produir desperfectes molt importants en l’estructura, 
les plaques solars i alguns equips de mesura que impossibilitaven la 
presa i enviament de dades per la recerca sobre la qualitat de l’aigua 
del litoral. Per tant, es procedeix a la contractació del subministre dels 
elements a substituir  i de la seva instal·lació.

• Es contracten els equips i serveis necessaris per fer les tasques de 
manteniment de la boia científica durant els mesos de funcionament 
de la mateixa: ànodes de sacrifici i serveis de lloguer d’embarcació.

• Es contracta el servei d’actualització i modificació de l’equip de càrre-
ga d’energia de la sonda multiparamètrica, després d’uns mesos de 
funcionament, per adequar-la a la realitat de la freqüència de presa 
de dades.

En relació a l’actuació 2.2. Gestió Aigües freàtiques/ Planta pilot 
compacta de tractament 

• Per tal de garantir el funcionament de la planta durant el temps es-
timat de recerca dels investigadors de la UPC, es contracta el submi-
nistrament de reactius i altre material associat al manteniment dels 
equips de tractament i anàlisi.

Malgrat les dificultats de la situació de restriccions, s’ha pogut con-
tinuar el treball tècnic de coordinació amb la Universitat de manera 
satisfactòria.

11. PECT

ALTRES ACTUACIONS DINS L’ÀMBIT 
DEL CONSORCI DEL BESÒS
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INFORMACIÓ 
INSTITUCIONAL
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En representació de l’Ajuntament de Barcelona

Janet Sanz Cid, Presidenta

Lucia Martín González

David Escudé Rodríguez

En representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Joan Callau i Bartolí, Vicepresident

Cristina Meseguer Luque

Gregorio Camacho Alcalde

Antoni Vélez Barajas

En representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Núria Parlon Gil, Vicepresidenta

Esteve Serrano Ortín

Ana Belén Moreno Jorge

Álvaro Rodilla García 

En representació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

Laura Campos  Ferrer, Vicepresidenta

Jordi Sánchez i Escrigas  

Jaume Teixidó Pujol

Mar Sempere Martínez 

En representació de l’Ajuntament de Badalona

De juny a desembre:

Xavier García Albiol, Vicepresident

Miguel Jurado Tejada

M. Dolors Sabater i Puig

Rubén Guijarro Palma

MEMBRES DEL CONSELL GENERAL

De gener a maig:

Alejandro Pastor López, Vicepresident

Rubén Guijarro Palma

M. Dolors Sabater i Puig

Anna M. Lara Carmona
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Membres vocals

Lucia Martín González, Ajuntament de Barcelona 

Joan Callau i Bartolí, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Esteve Serrano Ortín, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Jordi Sánchez i Escrigas, Ajuntament de Montcada i Reixac  

Miguel Jurado Tejada Ajuntament de Badalona (de juny a desembre) 

Ruben Guijarro Palma, Ajuntament de Badalona  (de gener a maig)

Membres vocals suplents

David Escudé Rodríguez, Ajuntament de Barcelona 

Gregorio Camacho Alcalde, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

Ana Belén Moreno Jorge, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Mar Sempere Martínez, Ajuntament de Montcada i Reixac 

Vacant, Ajuntament de Badalona (de juny a desembre)

Ana Maria Lara Carmona, Ajuntament de Badalona (de gener a maig)   

MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Presidenta

Janet Sanz Cid

De gener a maig:

Alejandro Pastor López, Vicepresident

Rubén Guijarro Palma

M. Dolors Sabater i Puig

Anna M. Lara Carmona
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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 2020 va celebrar dues sessions 

ordinàries, els dies 15 d’abril, i el 16 setembre, en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2020

• APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal, consistent en la transformació d’una plaça de personal la-

boral temporal a permanent en relació a un lloc de treball de Tècnic Superior d’Arquitectura, Subgrup A1, Nivell equivalent 22 de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la memòria justificativa de la Gerència, de data 8 d’abril de 2020 que consta a 

l’expedient.

• RESTAR ASSABENTATS de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.

• APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2019

SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2020

• RESTAR ASSABENTATS dels diferents acords adoptats de la Comissió Executiva del Consorci del Besòs en sessió de data 18 

de desembre de 2019. 

• RESTAR ASSABENTATS del nomenament de l’Im. Sr. Xavier García Albiol, en qualitat de Vicepresident, i dels Sr/Sres. Miguel 

Jurado Tejada, M. Dolors Sabater i Puig i Rubén Guijarro Palma, en qualitat membres del Consell General de Consorci del Besòs 

en representació de l’Ajuntament de Badalona; PRENDRE POSSESSIÓ dels seus càrrecs.

• NOMENAR, a proposta del Vicepresident l’Im. Sr. Xavier García Albiol, al membre del Consell General Sr. Miguel Jurado Tejada, 

com a vocal titular de la Comissió Executiva, deixant vacant la vocalia suplent.

• DELEGAR en la Gerent del Consorci la competència per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte de servei de 

recollida pneumàtica de residus a l’àmbit del Fòrum i entorns i explotació i manteniment de la central de recollida pneumàtica 

d’escombraries i xarxa associada de l’àmbit del Fòrum, així com per l’adopció de qualsevol altre acord derivat de l’execució del 

contracte.

• APROVAR la Memòria de gestió del Consorci del Besòs corresponent a l’any 2019. 

• APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General del Consorci del Besòs de l’exercici 2019. 

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL
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• APROVAR INICIALMENT del Pressupost General del Consorci del Besòs per a l’exercici 2021.

• RESTAR ASSABENTATS de les modificacions de crèdit núms.1 i 2 de l’exercici 2020.

• INFORMAR sobre els informes sol·licitats en la moció urgent aprovada en el Consell General de 18 de desembre de 2019, per 

estudiar i avaluar la possibilitat d’incloure entre les competències del Consorci, relatives a la prestació d’altres serveis socials i, en 

concret, la prestació dels serveis de gestió de mobilitat i els serveis d’acollida d’animals.

• RESTAR ASSABENTATS de l’adquisició, en compliment de l’acord adoptat pel Consell General de data 18 de desembre de 2019, 

de dos immobles ubicats al terme municipal de Badalona, per tal de destinar-los al projectes socials; així com INFORMAR sobre 

l’estat de tramitació del 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 del protocol per al desenvolupament de l’aliança per a l’atenció a 

les persones sensellar al territori Besòs.

• RESTAR ASSABENTATS de les diferents propostes presentades a l’Oficina Receptora de Projectes i Propostes per al futur de les 

Tres Xemeneies; de la finalització del període de presentació i recepció de projectes i propostes i de l’elaboració del corresponent 

informe d’avaluació del que s’haurà de donar trasllat als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona.

• INFORMAR sobre l’estat actual dels estudis i projectes en execució.
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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 

2020 va celebrar dues sessions ordinàries, els dies 16 de setembre, i 23 de desembre, en les quals s’adoptaren els següents acords.

SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2020

• PRORROGAR el conveni de 21 d’octubre de 2016 subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs i el Consorci del Besòs per a la gestió del Servei de Recollida Pneumàtica selectiva de residus a l’àmbit del Fòrum i 

entorns per quatre anys més: del 19 de novembre de 2020 fins el 18 de novembre de 2024, en totes les seves clàusules i en 

els estrictes termes així pactats, amb l’excepció de l’actualització de les aportacions econòmiques dels Ajuntaments d’acord 

amb la regulació que figura a l’informe emès pel Director de l’Àrea de Serveis Tècnics i la Responsable de Medi ambient 

del Consorci del Besòs de data 31 de juliol de 2020; APROVAR  l’addenda per a la pròrroga del Conveni subscrit en data 21 

d’octubre de 2016 entre l’Ajuntament de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a la gestió del servei de 

recollida pneumàtica selectiva de residus en l’àmbit del Fòrum i entorns.

• APROVAR l’addenda II 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.

• APROVAR INICIALMENT el Projecte executiu de la passarel·la de vianants del sector de La Catalana a Sant Adrià de Besòs.

• INFORMAR sobre els informes sol·licitats en la moció urgent aprovada en el Consell General de 18 de desembre de 2019, per 

estudiar i avaluar la possibilitat d’incloure entre les competències del Consorci, relatives a la prestació d’altres serveis socials 

i, en concret, la prestació dels serveis de gestió de mobilitat i els serveis d’acollida d’animals.

• RESTAR ASSABENTATS de l’adquisició, en compliment de l’acord adoptat pel Consell General de data 18 de desembre de 

2019, de dos immobles ubicats al terme municipal de Badalona, per tal de destinar-los al projectes socials; així com INFORMAR 

iNFORMACIÓ INSTITUCIONAL
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sobre l’estat de tramitació del 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 del protocol per al desenvolupament de 

l’aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs.

• RESTAR ASSABENTATS de les diferents propostes presentades a l’Oficina Receptora de Projectes i Propostes per al futur 

de les Tres Xemeneies; DONAR PER FINALITZAT el període de presentació i recepció de projectes i propostes i ELABORAR 

el corresponent informe d’avaluació del que s’haurà de donar trasllat als Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Badalona.

• INFORMAR respecte a l’estat de desenvolupament de l’Agenda Besòs i del Pla i Programa 2019-2023

SESSIÓ DE 23 DE DESEMBRE 2020

• APROVAR el conveni per a la gestió i manteniment de l’Espai Fòrum a subscriure entre el Consorci del Besòs, l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; FACULTAR indistintament a la Presidenta i al Gerent del Consorci del Besòs 

per a la signatura del Conveni així com per la realització de totes les actuacions per a l’execució del present acord.

• APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre el Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en 

matèria de gestió i finançament del manteniment de determinades zones situades en territori municipal de Sant Adrià de 

Besòs; FACULTAR indistintament a la Presidenta i al Gerent del Consorci del Besòs per a la signatura del Conveni així com 

per la realització de totes les actuacions per a l’execució del present 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.

L’estructura organitzativa del Consorci del Besòs, 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 de les 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 2020
Els següents quadres reflecteixen separadament i de forma detallada, les obligacions i drets reconeguts durant l’exercici 

2020 del Consorci del Besòs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

obligacions reconegudes, reflecteix un dèficit de 400.840,92 euros, produït perquè durant l’exercici 2020 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 2020, de 7.044,96 euros. 

Obligacions reconegudes del pressupost 2020
Despeses de personal (Capítol 1) 713.181,02
Despeses corrents (Capítols 2 i 4) 438.510,34
Manteniment espais (Capítols 2 i 4) 167.350,10
Recollida Pneumàtica (Capítol 2) 443.830,95
Concessió Fred i Calor (Capítol 2) 290.445,89
Encomana Pla Director Vallbona(Capítol 2) 15.505,27
Encomana Cabal Musical (Capítol 4) 71.749,46
Conveni social (Capítol 2) 23.060,18
Reparcel·lació C4 (Capítol 6) 448.178,42
Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6) 1.090.202,93
Encomana conveni connexions (Capítol 6) 788.764,90
Inversions amb recursos propis (Capítol 6) 308.254,90
Totals 4.799.034,36

Drets Reconeguts del pressupost 2020
Transferències Corrents (Capítol 4) 1.270.752,43
Quotes Urbanístiques C4 (Capítol 3) 803.833,30
Recollida Pneumàtica (RSU) (Capítol 4) 481.566,85
Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4) 295.000,00
Concessió C-818 Zona Fòrum (Capítol 5) 201.000,00
Concessió Fred i Calor (Capítol 5) 443.965,92
Transferència Conveni Connexions (Capítol 7) 843.507,00
Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8) 58.567,94
Totals 4.398.193,44

OBLIGACIONS RECONEGUTS DEL PRESSUPOST 2020

DRETS RECONEGUTS DEL PRESSUPOST 2020

Obligacions reconegudes del pressupost 2020
Despeses de personal (Capítol 1) 713.181,02
Despeses corrents (Capítols 2 i 4) 438.510,34
Manteniment espais (Capítols 2 i 4) 167.350,10
Recollida Pneumàtica (Capítol 2) 443.830,95
Concessió Fred i Calor (Capítol 2) 290.445,89
Encomana Pla Director Vallbona(Capítol 2) 15.505,27
Encomana Cabal Musical (Capítol 4) 71.749,46
Conveni social (Capítol 2) 23.060,18
Reparcel·lació C4 (Capítol 6) 448.178,42
Encomana Mobilitat Vallbona (Capítol 6) 1.090.202,93
Encomana conveni connexions (Capítol 6) 788.764,90
Inversions amb recursos propis (Capítol 6) 308.254,90
Totals 4.799.034,36

Drets Reconeguts del pressupost 2020
Transferències Corrents (Capítol 4) 1.270.752,43
Quotes Urbanístiques C4 (Capítol 3) 803.833,30
Recollida Pneumàtica (RSU) (Capítol 4) 481.566,85
Encomanes de gestió Ajuntament BCN (Capítol 4) 295.000,00
Concessió C-818 Zona Fòrum (Capítol 5) 201.000,00
Concessió Fred i Calor (Capítol 5) 443.965,92
Transferència Conveni Connexions (Capítol 7) 843.507,00
Altres ingressos (Capítols 3, 5 i 8) 58.567,94
Totals 4.398.193,44
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BALANÇ EXERCICI 2020
Núm. de comptes ACTIU Notes en 

memòria 2020 2019 Núm. de comptes PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 
memòria 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 4.955.174,78 4.685.514,69 A) PATRIMONI NET ECPN 5.423.362,90 5.490.419,67
I. Immobilitzat intangible 8 107.487,34 78.038,60 100, 101 I. Patrimoni 1.494.387,89 1.494.387,89

200,  201, (2800), (2801) 1. Inversió en recerca i desenvolupament 100.227,34 19.716,11 II. Patrimoni generat 3.870.117,77 3.936.112,14
203, (2803), (2903) 2. Propietat industrial i intel∙lectual 7.260,00 7.260,00 120 1. Resultats d'exercicis anteriors 3.936.112,14 3.769.077,06
206, (2806), (2906) 3. Aplicacions informàtiques 0,00 51.062,49 129 2. Resultat de l'exercici ‐65.994,37 167.035,08

II. Immobilitzat material 5 302.855,92 279.028,37
130, 131, 132 IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

15.2 58.857,24 59.919,64
211, (2811), (2911), (2991) 2. Construccions 126.610,89 96.591,28 B) PASSIU NO CORRENT 248.383,35 249.760,60
214, 215, 216, 217, 218, 219, 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919), 
(2999)

5. Altre immobilitzat material 176.245,03 182.437,09 14 I. Provisions a llarg termini 16 29.746,50 29.746,50

III. Inversions immobiliàries 7 577.441,52 361.057,72 II. Deutes a llarg termini 2.027,04 2.027,04
220, (2820), (2920) 1. Terrenys 196.544,59 92.301,20 173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Altres deutes 2.027,04 2.027,04
221, (2821), (2921) 2. Construccions 380.896,93 268.756,52 V.   Ajustos per periodificació a llarg t 216.609,81 217.987,06

IV. Patrimoni públic del Sòl 6 3.967.390,00 3.967.390,00 C) PASSIU CORRENT 21.842.832,68 20.223.338,02
240, (2840), (2930) 1. Terrenys 3.967.390,00 3.967.390,00 II. Deutes a curt termini 473.644,36 529.716,50

B) ACTIU CORRENT 22.559.404,15 21.278.003,60
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 
528, 529, 560, 561

4. Altres deutes 473.644,36 529.716,50

II. Existències 13 19.404.293,68 17.092.351,93 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1.963.517,38 2.599.921,37

37 1. Actius construïts o adquirits per altres entitats
19.404.293,68 17.092.351,93

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

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 1.921.857,89 2.504.625,55

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.341.770,89 2.857.877,35 410 2. Altres comptes a pagar 731,87 53.473,52
4300, 4310, 4430, 446, (4900), 4340 1. Deutors per operacions de gestió 10.1 829.225,78 1.869.825,47 47 3. Administracions públiques 40.927,62 41.822,30
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 
449, (4901), 550, 555, 558

2. Altres comptes a cobrar
399.263,00 763.993,85

485, 568 V. Ajustos per periodificació a curt termini
11.6 19.405.670,94 17.093.700,15

475 3. Administracions Públiques 113.282,11 224.058,03
480, 567 VI. Ajustos per periodificació 3.273,94 3.273,94

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 1.810.065,64 1.324.500,38

556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tresoreria
1.810.065,64 1.324.500,38

TOTAL ACTIU (A+B) 27.514.578,93 25.963.518,29 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 27.514.578,93 25.963.518,29
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Núm. de comptes ACTIU Notes en 
memòria 2020 2019 Núm. de comptes PATRIMONI NET I PASSIU Notes en 

memòria 2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 4.955.174,78 4.685.514,69 A) PATRIMONI NET ECPN 5.423.362,90 5.490.419,67
I. Immobilitzat intangible 8 107.487,34 78.038,60 100, 101 I. Patrimoni 1.494.387,89 1.494.387,89

200,  201, (2800), (2801) 1. Inversió en recerca i desenvolupament 100.227,34 19.716,11 II. Patrimoni generat 3.870.117,77 3.936.112,14
203, (2803), (2903) 2. Propietat industrial i intel∙lectual 7.260,00 7.260,00 120 1. Resultats d'exercicis anteriors 3.936.112,14 3.769.077,06
206, (2806), (2906) 3. Aplicacions informàtiques 0,00 51.062,49 129 2. Resultat de l'exercici ‐65.994,37 167.035,08

II. Immobilitzat material 5 302.855,92 279.028,37
130, 131, 132 IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

15.2 58.857,24 59.919,64
211, (2811), (2911), (2991) 2. Construccions 126.610,89 96.591,28 B) PASSIU NO CORRENT 248.383,35 249.760,60
214, 215, 216, 217, 218, 219, 
(2814), (2815), (2816), (2817), 
(2818), (2819), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919), 
(2999)

5. Altre immobilitzat material 176.245,03 182.437,09 14 I. Provisions a llarg termini 16 29.746,50 29.746,50

III. Inversions immobiliàries 7 577.441,52 361.057,72 II. Deutes a llarg termini 2.027,04 2.027,04
220, (2820), (2920) 1. Terrenys 196.544,59 92.301,20 173, 174, 178, 179, 180, 185 4. Altres deutes 2.027,04 2.027,04
221, (2821), (2921) 2. Construccions 380.896,93 268.756,52 V.   Ajustos per periodificació a llarg t 216.609,81 217.987,06

IV. Patrimoni públic del Sòl 6 3.967.390,00 3.967.390,00 C) PASSIU CORRENT 21.842.832,68 20.223.338,02
240, (2840), (2930) 1. Terrenys 3.967.390,00 3.967.390,00 II. Deutes a curt termini 473.644,36 529.716,50

B) ACTIU CORRENT 22.559.404,15 21.278.003,60
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 
528, 529, 560, 561

4. Altres deutes 473.644,36 529.716,50

II. Existències 13 19.404.293,68 17.092.351,93 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1.963.517,38 2.599.921,37

37 1. Actius construïts o adquirits per altres entitats
19.404.293,68 17.092.351,93

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

1. Creditors per operacions de gestió 11.1 1.921.857,89 2.504.625,55

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.341.770,89 2.857.877,35 410 2. Altres comptes a pagar 731,87 53.473,52
4300, 4310, 4430, 446, (4900), 4340 1. Deutors per operacions de gestió 10.1 829.225,78 1.869.825,47 47 3. Administracions públiques 40.927,62 41.822,30
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 
449, (4901), 550, 555, 558

2. Altres comptes a cobrar
399.263,00 763.993,85

485, 568 V. Ajustos per periodificació a curt termini
11.6 19.405.670,94 17.093.700,15

475 3. Administracions Públiques 113.282,11 224.058,03
480, 567 VI. Ajustos per periodificació 3.273,94 3.273,94

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.4 1.810.065,64 1.324.500,38

556, 570, 571, 573, 574, 575 2. Tresoreria
1.810.065,64 1.324.500,38

TOTAL ACTIU (A+B) 27.514.578,93 25.963.518,29 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 27.514.578,93 25.963.518,29
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COMPTE DE RESULTAT 

PATRIMONIAL 2020
Núm. de 
comptes

Notes en 
memòria 2020 2019

1. Ingressos 1.004.833,30 200.999,99
746 d) Ingressos Urbanístics 15.1 1.004.833,30 200.999,99

2. Transferències i subvencions rebudes 987.831,89 1.927.692,00
a) Del exercici 986.769,49 1.926.629,60

750 a.2) Transferències 15.1 986.769,49 1.926.629,60
7530 b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer 15.2 1.062,40 1.062,40

3. Vendes i prestacions de servei 3.125,14 4.166,00
741, 705 b) Prestació de serveis 3.125,14 4.166,00
776, 777 6. Altres ingressos de gestió ordinària 15.1 412.544,51 454.497,55
795 7. Excesos de provisions 0,00 28.275,04

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.408.334,84 2.615.630,58
8. Despeses de personal 15.2 ‐713.181,02 ‐739.111,71

(640) a) Sous, salaris i assimilats ‐580.929,24 ‐589.610,18
(642) b) Càrregues socials ‐132.251,78 ‐149.501,53
(65) 9. Transferències i subvencions concebudes 15.2 ‐229.438,45 ‐185.023,00

11. Altres despeses de gestió ordinària 15.2 ‐1.288.911,50 ‐1.302.068,36
(62) a) Subministrament i serveis exteriors ‐1.285.221,84 ‐1.298.269,69
(63) b) Tributs ‐3.689,66 ‐3.798,67
(68) 12. Amortització del immobilitzat 5‐7‐8 ‐40.101,07 ‐27.622,65

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) ‐2.271.632,04 ‐2.253.825,72
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 136.702,80 361.804,86
13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions del immobilitzat no  ‐210.111,10 ‐212.581,00

(694) a) Deteriorament de valor 13 ‐210.111,10 ‐212.581,00
14. Altres partides no ordinàries 10.604,54 19.461,22

(678) a) Ingressos 10.604,54 19.461,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) ‐62.803,76 168.685,08
15. Ingressos financers 99,42 0,00
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 99,42 0,00

(769) b.2) Altres 99,42 0,00
16. Despeses financers ‐3.290,03 ‐1650,00

&69 b) Altres ‐3.290,03 ‐1650,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles  0,00 0,00

(667) a) De entitats del grup, multigrup i associats. 10.2 0,00 0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) ‐3.190,61 ‐1.650,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) ‐65.994,37 167.035,08
+ 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


