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AL CONSELL MUNICIPAL 

El senyor David Escudé, en la seva condició de regidor del Grup Municipal del Partit 
Socialista de Catalunya; la senyora Elisenda Alamany, en la seva condició de regidora 
del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya; la senyora Gemma Tarafa, en 
la seva condició de regidora del Grup Municipal de Barcelona en Comú; el senyor Ferran 
Mascarell, en la seva condició de regidor del Grup Municipal de Junts per Catalunya; la 
senyora Mari Luz Guilarte, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de 
Ciutadans; el senyor Òscar Ramírez, en la seva condició de regidor del Grup Municipal 
del Partit Popular, la senyora Eva Parera, en la seva condició de regidora del Grup 
Municipal de Valents; la senyora Marilén Barceló, en la seva condició de regidora no 
adscrita, actuant en el seu nom i representació manifesten: 

El 30 d’octubre del 2020, un any i escaig després de l’inici d’aquest mandat, els grups 

municipals que conformen el Consell Municipal d’aquest Ajuntament de Barcelona 

acordaren constituir una Comissió de Treball amb els actors socials del barri del Besòs i el 

Maresme i persones expertes de cada àmbit amb l’objectiu d’elaborar un “compromís pel 

Besòs i el Maresme”, un document que ha de servir de marc de referència de les 

actuacions que durà a terme el consistori en els pròxims 15 anys en aquest barri del 

Districte de Sant Martí. 

El document es basaria en unes sessions participades per les entitats, persones expertes i 

grups polítics on es faria una anàlisi i una reflexió sobre les necessitats i els reptes d’un 

dels barris de la ciutat on caldria incidir en els àmbits de l’habitatge, l’educació, la cultura, 

la seguretat, la convivència, la seguretat, la neteja, etc. 

La Comissió de Treball del Besòs i el Maresme que es va reunir per primer cop l’abril del 

2021, ha desplegat les seves sessions durant més d’un any tal i com estava previst, i s’hi 

ha dut a terme un treball de debat i elaboració que, deixant de banda les urgències del 

present, ha permès anar identificant els reptes i els seus possibles abordatges. 

Aquest acord és el primer cop que es produeix entre el conjunt dels grups municipals del 

Consell Municipal i té per objectiu incidir en tots els àmbits de les polítiques públiques 

d’aquest barri de la vora del Besòs. Mitjançant aquest acord es prioritzarà un marc 

d’actuacions detallades i amb calendari més enllà del present per encarar un horitzó per 

als propers quatre mandats. Alhora serà avaluat per un organisme exterior per tal de 

fiscalitzar-ne els avenços i compromisos adquirits, i es designarà una persona responsable 

de referència i interlocució per al seu desenvolupament. 

Els grups municipals han estat conscients des del primer moment del repte que 

afrontaven per tal de no caure en receptes fàcils a problemes complexos i cercar les 

millors solucions a llarg termini. El treball ha permès d’abordar les necessàries 

transformacions del barri des del rigor de l’anàlisi documentada. 

L’acord a què s’arriba amb aquest Decàleg i les respectives actuacions pretén ser una 

guia per a les futures actuacions al barri del Besòs i el Maresme. Una guia que ha de 

servir per avançar sabent que cada passa precisarà de noves concrecions i d’ajustos 
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necessaris sobre el terreny. El Decàleg vol conjugar la necessitat d’un acord de llarga 

durada entre tots els grups del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 

necessitat de concretar actuacions que han anat configurant-se com a prioritàries durant 

els mesos de debat i que seran degudament avaluades. 

El debat i el treball documentat que s’ha anat fent al llarg dels mesos porta a afirmar, 

sense cap mena de dubte, que aquest Decàleg se sustenta sobre uns fonaments sòlids i 

que sempre s’avança de manera més ferma sobre grans consensos. 

La primera part del Compromís ja està realitzada, i ara s’inicia la part que, de ben segur, 

requerirà de més intensitat i recursos. Es tracta de desplegar totes i cadascuna de les 

actuacions assenyalades per incidir de manera decisiva en la configuració de palanques de 

canvi que permetin crear les condicions idònies per a una gradual millora dels diferents 

àmbits de la vida comunitària del barri fent possible que ningú quedi enrere al Besòs i el 

Maresme i que ningú n’hagi de marxar per fer realitat el seu projecte de vida. 

Per aquests motius, i d’acord amb els articles 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i 

l’acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de 

Portaveus de 4 de setembre de 2015 relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del 

Reglament Orgànic Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulen la 

següent 

Declaració institucional 

Els Grups Municipals que conformen el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

reiteren el seu compromís per seguir treballant conjuntament amb el teixit del barri en el 

desenvolupament del Besòs i el Maresme a curt, mig i llarg termini. D’acord amb els 

acords assolits fins ara, els grups municipals es comprometen a desenvolupar els criteris 

consensuats en les següents propostes concretes: 

1. Reforçar i actualitzar el Compromís pel Besòs i el Maresme entre les 
administracions competents per avançar de manera decidida en un ampli pla de 
rehabilitació d’habitatges. 

2. Reforçar i millorar els centres d’ensenyament i la seva relació amb la cultura i l’esport 
per fer del Besòs i el Maresme, un barri educador. 

3. Reforçar l’atenció primària. 
4. Avançar en la cohesió social del barri amb el compromís d’impulsar-hi l’economia local. 
5. Aconseguir un barri més verd i compromès amb l’emergència climàtica. 
6. Treballar per un barri net i amb manteniment constant i que el barri s’identifiqui pel 

civisme i la bona convivència entre les persones. 
7. Eliminar la bretxa digital. 
8. Reforçar la seguretat de manera estable. 
9. Preveure un pla d’inversions i que el seu recorregut sigui avaluable. 
10. Designar una persona comissionada del Compromís pel Besòs i el Maresme i 

establir mecanismes d’avaluació del Compromís mitjançant un organisme exterior. 

Barcelona, 22 de juliol de 2022 


