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1.  PRESENTACIÓ

Tal com estava previst, en el decurs de l’any 2004 s’ha produït dins
l’àmbit territorial del Consorci del Besòs, la celebració del Fòrum
Universal de les Cultures, aconteixement de gran rellevància i
trascendència ciutadana per al conjunt del país.

La celebració del Fòrum ha culminat la tasca realitzada en els
recents anys pel que fa a ordenació del territori, edificació
d’equipaments, urbanització de nous espais lliures (carrers, places,
parcs, zones verdes, etc…) al servei dels ciutadans, a l’hora que
també a l’aplicació de noves tecnologies orientades a una major
sostenibilitat i respecte al medi ambient en la instal·lació i posterior
utilització de grans elements urbans que  conformen l’àmbit territorial
del Fòrum i els seus entorns.

Posteriorment, a la celebració del Fòrum ha calgut establir els
mecanismes per a fer possible la definitiva utilització d’aquests
espais per part de la ciutadania, primer efectuant les obres
d’adaptació necessàries per al que seran els seus usos definitius i
després fixant els sistemes de gestió que ha de garantir-ne una
adequada conservació.

A més del conjunt d’assumptes relatius a l’execució i posta en
funcionament de l’espai fòrum, com a nucli central de l’activitat del
Consorci durant l’any 2004, s’han desenvolupat tot un conjunt
d’accions tant en l’aspecte urbanístic com mediambiental que es
detallen en els fulls següents d’aquesta Memòria.

Bàsicament la tasca realitzada s’ha encaminat a donar compliment a
les previsions d’actuació definides als Plans d’Acció bianuals pels
anys 2002/03 i 2004/05 aprovats per la Junta de Direcció del Consorci
amb data 7 de març de 2002 i 29 d’octubre de 2003, respectivament.

Aquests Plans van dissenyar un conjunt d’accions encaminades tant a
consolidar la pròpia estructura i funcions del Consorci com a impulsar
el desenvolupament urbanístic de diversos sectors inclosos en el seu
àmbit.

Globalment les accions incloses en els corresponents Plans d’Acció
bianual s’agrupen en tres grans apartats que es corresponen amb
l’estructura organitzativa de l’entitat: urbanística-estructural; gestió
mediambiental i àrea econòmico-administrativa.

Com a fets més rellevants en l’àmbit urbanístic, cal esmentar la
significativa intervenció del Consorci com a administració actuant en
els processos de desenvolupament dels sectors de La Catalana, de
Llull-Taulat (C3), i del Campus Interuniversitari de Llevant (C4).

Per altra part, s’ha mantingut la col·laboració amb el Consorci de La
Mina pel que fa a l’execució de les obres d’urbanització d’aquest barri.
Paral·lelament, també s’han dut a terme de manera directa altres
obres d’urbanització i d’equipaments com ara, el c/ Extremadura i la
rehabilitació del Centre Cultural Gitano.
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Igualment, s’ha participat o s’ha impulsat el desenvolupament o
modificació del planejament urbanístic de diversos àmbits inclosos
en la demarcació territorial del Consorci.

Pel que fa a l’àrea mediambiental s’ha posat en funcionament la
central de distribució de fred i calor, la central de recollida de residus
sòlids urbans, i les plaques fotovoltàiques per a la captació d’energia
solar, com a accions de major impacte. Per altra banda, també s’ha
elaborat per encàrrec del Consorci, un Estudi sobre una estratègia
energètica pel municipi de Sant Adrià de Besòs.  Tot i així, l’actuació
de més transcendència ciutadana en aquesta matèria ha estat la
inauguració del Parc Fluvial del Besòs amb la celebració de la Iª
Festa del Riu, el 15 de maig de 2004.  Això ha comportat la
subsegüent gestió i presa d’acords per a assegurar la seva
conservació, a través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona.

En quan a l’àrea econòmico-administrativa, que inclou també
l’apartat de comunicació i imatge externa del Consorci, cal indicar
que, a més de la gestió formal dels diferents expedients
administratius i econòmics, s’ha mantingut i ampliiat la informació
continguda a la pàgina WEB del Consorci .

L’activitat dins d’aquesta àrea inclou també la subscripció de 6
convenis amb diferents institucions i 10 contractes amb diverses
empreses per un import total aproximat de 264.800 € .

Finalment, cal indicar que també durant l’any 2004 s’ha prosseguit
amb els serveis externs d’assessoria jurídica, els quals a més de
donar cobertura legal als assumptes tramitats pel Consorci,  han
elaborat diversos informes específics sobre temes puntuals i han dut
a terme la defensa jurídica en demandes judicials en les quals el
Consorci s’ha vist involucrat.  Així mateix, també s’ha prosseguit
amb els serveis externs d’assessoria tècnica amb l’empresa
Greccat, SL., per al control de l’execució d’obres.
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3.  ORGANIGRAMA  I  ORGANITZACIÓ
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4.  MEMBRES  JUNTA  DE  DIRECCIÓ

Em. Sr. JOAN CLOS I MATHEU
President del Consorci del Besòs

Il.lm. Sr. JESÚS MARIA CANGA I CASTAÑO
Vice-president del Consorci del Besòs

Il.lm. Sr. XAVIER CASAS I MASJOAN
President del Comitè de Direcció del Consorci del Besòs

Il.lm. Sr. JORDI  HEREU  BOHER 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lm Sr. FRANCESC  NARVÁEZ PAZOS 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lma. Sra. PILAR  VALLUGERA I BALAÑÀ 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lm Sr. EUGENI  FORRADELLAS I BOMBARDÓ 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Im. Sr. JOAN  CALLAU  BARTOLÍ
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Im. Sr. DOMINGO SOTO  VALDEZATE
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Im. Sr. GREGORIO  CAMACHO  ALCALDE 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Im. Sr. SALVADOR  ARAGALL  BAIDES 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Im. Sr. JOSEP  SABADELL  CARDÚS 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr.  MANUEL MALLO  GÓMEZ  (de gener a març) 
Secretari de l’Ajuntament de Barcelona

Sr.  JOSEP  CHAVARRIA  PUJAL  (a partir de l’abril) 
Secretari de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. JAVIER MARTÍNEZ  GILABERTE  (de gener a març)
Interventor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr.  JOAQUIM   YEPES  MIR  (a partir de l’abril) 
Interventor de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. JORDI SISQUELLA I CUSÓ (fins novembre)
Gerent del Consorci del Besòs

Sr. VÍCTOR  IGLESIAS  CERVERA 
Adjunt a la Gerència del Consorci del Besòs

Sra. MERCÈ  CAMPRUBÍ I GARRIDO
Directora de l’Àrea Urbanística-infrastructural
del Consorci del Besòs

Sr. JOAQUIM  PERRAMON I AYZA
Director de l’Àrea Econòmica i Financera 
del Consorci del Besòs 5



5.  JUNTES  DE  DIRECCIÓ  2004

La Junta de Direcció és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, a qui correspon l’actuació de totes les competències
atribuïdes a aquest.
Es van celebrar 3 sessions durant l’any 2004, en concret, van ser el 3 de març, el 14 de juliol i el 15 de novembre.
A continuació s’indiquen els temes més importants  tractats a cadascuna d’elles.

      Junta de  direcció de 3/03/04

Aprovar l’inici de la peça separada per a l’expropiació de les finques de Renfe situades al c/Taulat-Eduard Maristany i Pont d’Eduard Maristany,

Aprovar l’adhesió del Consorci del Besòs al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i sol.licitar ajuts dins del Pla 2004-2007

Aprovar el document de criteris, objectius i solucions generals de planejament per a la modificació puntual del Pla General Metropolità  en el sector
Ronda Litoral - riu Besòs i en el sector Camps de la Federació, en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

Aprovar  inicialment diversos projectes de la zona Fòrum i encomanar l’execució de les obres a Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA.

Rebre l’obra relativa al sistema centralitzat de generació de fred i calor.

Restar assabentats de la resolució adoptada per la Presidència del Consorci en data 9 de desembre de 2003, mitjançant la qual s’aprovà el
conveni marc de col.laboració entre el Consorci del barri de la Mina i el Consorci del Besòs.

Restar assabentats de l’aprovació  definitiva del Projecte d’urbanitzaicó de la vorera del carrer Extremadura, entre la carretera de Mataró i la
Rambla Guipúscoa.
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   Junta de  direcció de 14/07/04

Presentació de l’Informe relatiu al manteniment dels espais públics i aprovar l’esborrany del conveni marc a subscriure amb l’Ajuntament de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a tal fi.

Donar conformitat a la proposta d’actuacions per a la gestió de l’Esplanada, el Parc dels Auditoris i la zona de banys.

Sol.licitar subvenció a l’IDAE per la col.locació de plaques solars a l’edifici del Consorci.

Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector de La Catalana, aprovar el canvi de sistema d’actuació
urbanística pel de Reparcel.lació per Compensació Bàsica, i aprovar simultàniament l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació.

Iniciar la tramitació per transmetre la concessió C-1138-B atorgada al Consorci, als TT.MM de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’àmbit Llull-Taulat (C3).

Aprovar inicialment i encomanar l’execució de les obres a Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA, del Projecte executiu Esplanada Fòrum.
Tercera fase (post-Fòrum) i del Text Refós del Projecte Constructiu del Centre de Serveis Sanitaris-Sociosantaris de l’IMAS.

Ratificar el conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonés i l’empresa Residencial
Urbemar, SA, definidor de les línies generals del nou planejament en el sector de La Catalana i dels compromisos en ordre a la seva gestió i execució.

Restar assabentats de la resolució de data 29 d’abril de 2004 dictada per la sotspresidència, mitjançant la qual s’acordà aprovar i sotmetre a
informació pública el document de criteris, objectius i solucions generals de planejament per a la modificació puntual del PGM en el sector de La
Catalana.

Restar assabentats de l’aprovació definitiva de diversos projectes d’obres de la zona Fòrum.
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Junta de  Direcció de 15/11/04

Aprovar el Projecte Modificat d’Urbanització de les Zones Verdes del Centre de Convencions i de l’Àrea Terciària de Diagonal Mar del Pla Parcial
del Sector Diagonal Mar.

Aprovar  l’esborrany de Conveni a subscriure amb la societat Barcelona Serveis Municipals, SA, per a la utilització dels espais públics del Parc
dels Auditoris, l’Esplanada Fòrum i la zona de Banys un cop acabat el Fòrum 2004.

Aprovar l’esborrany de Conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Barcelona pel manteniment, conservació i neteja dels espais públics de la zona
Fòrum i entorns.

Aprovar  l’esborrany de Conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs pel manteniment, conservació i neteja dels espais públics
de la zona Fòrum i entorns.

Resoldre les al.legacions formulades en el tràmit  d’informació pública contra el Projecte d’Urbanització de l’àmbit Llull-Taulat (C3), i aprovar-lo
definitivament.

Resoldre  les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Sector
de la Catalana, i aprovar definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació del Sector així com el canvi del sistema  d’actuació pel de Compensació
Bàsica.

Formalitzar davant de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, la renuncia a la titularitat de la concessió C-1138 condicionada
a la correlativa sol.licitud i obtenció, per part de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de les corresponents
concessions per a la zona de banys i la zona de platja artificial, respectivament.

Rebre  les instal.lacions del Servei de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans (Central RSU) i donar compte de la recepció de les obres
relatives als projectes executius de la “Plaça Fòrum-Àmbit Edifici” i “Plaça Fòrum-Àmbit entorn Edifici”.

Donar compte de l’aprovació inicial, mitjançant resolució de la Vicepresidència, del Text Refós del Projecte de Reparcel.lació de l’àmbit Llull-Taulat
(C3).

Donar compte de l’aprovació definitiva del  Projecte executiu Esplanada Fòrum tercera fase (post-Fòrum) i del Text Refós del projecte constructiu
del centre de serveis sanitaris-sociosanitaris de l’IMAS. 8



6.   INFORME  ECONÒMIC  EXERCICI 04

    6.1   Evolució econòmica període 98/04. Comentaris

    6.2   Liquidació pressupost  03/04
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6.   INFORME  ECONÒMIC  EXERCICI 04

 6.1 EVOLUCIÓ ECONÒMICA DEL CONSORCI EN EL PERIODE 98-04 COMENTARIS

El Consorci del Besòs des de la seva creació ha tingut
un pressupost ordinari al voltant dels 750.000 € ,
finançats aproximadament en un 80 per cent per
l’Ajuntament de Barcelona i en un 20 per cent per
l’Ajuntament de Sant Adrià.

El pressupost ordinari ha servit per finançar l’activitat
central consistent en exercir com a autoritat urbanística
dins del seu àmbit territorial així com les actuacions que
resulten complementàries.

El pressupost ordinari s’ha destinat, per tant, a la
contractació de serveis tècnics ja sigui directament a
través de personal del capítol 1, ja sigui a través de la
contractació de serveis d’assistència i consultoria pel
capítol 2 o assistència d’empreses o institucions
públiques a través del capítol 4.

Juntament amb aquestes despeses esmentades, hi ha
una sèrie de despeses d’administració, tal com
personal administratiu, material, subministraments que
també estan dins dels pressupost ordinari.

El Consorci del Besòs també des del seu inici ha anat
executant diversos encàrrecs dels Ajuntaments de
Barcelona i Sant Adrià de Besòs d’una magnitud
considerable en relació als seus recursos, els quals
s’han finançat a través de recursos extraordinaris.
Aquests és el cas del Pont de Connexió sobre l’A19 que
va tenir un cost de uns 2,5 milions d’euros, els projectes
de recuperació ambiental de la llera del Besòs i del Port
Esportiu, el finançament a través del FEDER de les
galeries pel soterrament de les línies elèctriques, i de les
obres de recuperació de la Llera, i en l’exercici 2002 i
2003 del Pla d’Actuació del Barri de la Mina.

L’any 2004 segueix la tendència del 2003 i pel que fa a
les despeses de capital per aquest any han correspos en
un  77 per cent a les obres del Sector E que executa
Infrastructures del Llevant i es liquiden a Endesa
Distribución, Endesa Ciclos Combinados i Gas Natural.
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6.   INFORME  ECONÒMIC  EXERCICI 04

Evolució Econòmica
(Obligacions reconegudes del pressupost)

Capítol 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Despeses de personal (1) 149.665,32 € 266.191,12 €    231.898,03 € 202.871,60 €   295.883,54 €    352.949,94 €    386.475,06 €
Despeses corrents (2)   97.089,90 € 390.555,53 € 1.192.246,34 € 673.026,69 €   396.525,29 €    412.612,98 €    327.586,71 €
Despeses de capital (3) 201.127,78 € 119.057,41 € 2.031.915,01 € 639.431,51 € 1.059.856,84 € 2.483.748,99 € 1.990.103,04 €

(1) Capítol I    (2) Capítol II i IV    (3) Capítol VI i VII
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2500000
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A l’any 2000 hi ha una concentració atípica d’obligacions reconegudes derivades de l’Obra de la Llosa i dels convenis amb 
Barcelona Regional que no indiquen major activitat. 11



6.   INFORME  ECONÒMIC  EXERCICI 04

 6.2   LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2002/2004

ROMANENT TRESORERIA 2002 2003 2004

1 DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 607.242,75 897.598,43 210.718,40
Drets pressupost corrent 606.440,34 897.598,43 199.723,27
Drets pressupost tancats 0,00 0,00 2.806,11
Deutors no pressupostaris 802,41 0,00 8.189,02

2 CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 578.314,01 934.715,87 87.656,26
Obligacions pressupost corrent 541.006,97 905.681,30 55.214,57
Obligacions pressupost tancat 0,00 0,00 0,00
Creditors no pressupostaris 37.307,04 29.034,57 32.441,69

3 FONS LIQUIDIDS DE TRESORERIA 663.313,90 640.721,04 240.513,65
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7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ

    7.1   ÀREA  URBANÍSTICA-INFRASTRUCTURAL

    7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

    7.3   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA
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7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ

  7.1  ÀREA  URBANÍSTICA - INFRASTRUCTURAL

Les actuacions portades a terme durant l’any 2004
des de l’àrea urbanística han estat orientades
especialment a la formació del planejament
urbanístic, la seva execució i conservació, així com
a la prestació dels diversos serveis d’atenció als
ciutadans.  A aquest efectes diferenciem el
següent:

•  Planejament.
•  Gestió.
• Tramitació de projectes d’obra
   i d’urbanització.
•  Execució d’obres.

Totes aquestes tasques i actuacions han requerit
una considerable coordinació especialment amb
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,  i amb
l’empresa Infrastructures del Llevant de Barcelona,
SA.

Per altre banda, cal resaltar la tasca continuada
d’elaboració d’informes previs a la funció inspectora
sobre les diferents llicències per l’aprofitament i ús
de sòl, de construcció i edificació i d’ús i disposició
de construccions, que es realitzen com a
conseqüència de nous usos i edficacions implantats
dins l’àmbit d’actuació del Consorci.
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7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ

  7.1   ÀREA  URBANÍSTICA - INFRASTRUCTURAL

7.1.1  Planejament

7.1.2  Gestió

7.1.3  Tramitació Projectes d’obra i d’urbanització

7.1.4  Execució  obres
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7.1   ÀREA  URBANÍSTICA INFRASTRUCTURAL

28/12/04

15/09/04

03/03/04

29/04/04

NÚM.
EXP. INSTRUMENT  URBANÍSTIC

U6/03
Aprovació definitiva del Text Refós de la Modificació puntual de PGM en el sector C4 i entorns de l’Àrea del Front
litoral i marge dret del riu Besòs, incloent les prescripcions de la CUB de 4 de març de 2004.

U46/03

Aprovació del document de criteris, objectius i solucions generals de planejament per a la Modificació puntual del
Pla Especial en el sector de La Catalana, el qual incorpora l’esborrany de conveni, definidor de les línies generals
de la nova ordenació i dels compromisos en ordre a la seva gestió i execució, a subscriure amb el propietari
majoritari del sector, així com el Programa de Participació Ciutadana.

U40/04
Informe favorable al document de Modificació puntual del Pla Especial en l’àmbit del nou port esportiu de Sant
Adrià de Besòs, redactat amb data setembre 2004.

U14/04
Aprovació del document de criteris de la Modificació puntual de PGM del sector de Ronda Litoral-Besòs, Camps
de la Federació.
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7.1  ÀREA  URBANÍSTICA INFRASTRUCTURAL

NÚM.
EXP. ASSUMPTES

U51/01
Reconeixement Provisional de les obres de la concessió C-1138 atorgada per Ordre Ministerial de data 1 d’agost de
2001 al Consorci del Besòs, amb l’objecte d’ocupar uns béns de domini públic marítimo –terrestre afectats a la zona
de servei del Port Fòrum de Sant Adrià.

U60/02
Finalització de la fase de mutu acord i conseqüent trasllat de l’expedient al Jurat d’Expropiació, per a l’expropiació de
les finques de RENFE afectades per l’execució de les obres de prolongació c/Taulat – d’Eduard Maristany i Pont
d’Ed. Maristany.

U79/02
Gestió administrativa per a la formalització de l’escriptura pública de la cessió dels terrenys inclosos en l’àmbit C3 per
la construcció de l’IES al barri de la Mina.

U7/03
Gestió administrativa de la concessió C-818 de la Demarcació de Costes en Catalunya atorgada a l'Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), per tal d’obtenir el dret d’ús de l’Esplanada
Fòrum sobre la Depuradora.

U27/04
Aprovació definitiva de les Bases d’Actuació i Estatuts de la Junta de Compensació del sector de La Catalana i la
corresponent constitució de la mateixa.

7.1.2  GESTIÓ
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7.1  ÀREA  URBANÍSTICA - INFRASTRUCTURAL

NÚM.
EXP. PROJECTE APROVACIÓ

DEFINITIVA ENS EXECUTOR

U39/03 Projecte executiu de formigó de la pèrgola plana (porxada 1ª fase) 3/03/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

U44/03 Projecte executiu pèrgoles metàl.liques sobre esplanada Fòrum 2004 3/03/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

U43/03 Projecte executiu planta fotovoltàica Fòrum 2004 (Camp Pèrgola/Escola
de Vela) 3/03/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U47/03 Projecte constructiu del túnel d’accès des del c/Taulat al soterrani de
l’Edifici de Convencions i Oficines 3/03/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U49/03
Projecte d’urbanització de la vorera del c/Extremadura entre cr. Mataró i
Rambla Guipúscoa i de semaforització i arranjament accessos a ll’espai
esportiu entorn c/Extremadura.

3/3/04 Cosremo, SL

U3/04 Projecte de protecció addicional front temporals de Llevant i Garbí del
Port i la zona de banys de St. Adrià 14/07/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U4/04 Projecte de cobertura dels col.lectors de Prim a la Desembocadura.
Fase I 14/07/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA
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7.1  ÀREA  URBANÍSTICA INFRASTRUCTURAL

NÚM.
EXP. PROJECTE APROVACIÓ

DEFINITIVA ENS EXECUTOR

U5/04 Ampliació projecte refós d’integració de les xarxes de serveis a l’àmbit
Fòrum 14/07/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U6/04 Projecte d’urbanització de l’àrea de serveis generals Fòrum 14/07/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

U7/04 Projecte executiu d’aparcament d’autocars, turismes, motociletes i
bicicletes dins l’àmbit C2 14/07/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U8/04 Projecte d’execució d’aparcament solar Universitat 14/07/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

U9/04 Projecte executiu d’adquació de l’espai comprés entre el c/Josep Pla,
Pg. García Fària i Ronda Litoral 14/07/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U10/04 Projecte Heliport provisional, àrea Fòrum, projecte constructiu 14/07/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

7.1.3  TRAMITACIÓ  PROJECTES  D’OBRA  I  D’URBANITZACIÓ
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7.1  ÀREA  URBANÍSTICA INFRASTRUCTURAL

NÚM.
EXP. PROJECTE APROVACIÓ

DEFINITIVA ENS EXECUTOR

U28/04 Projecte d’urbanització de l’àmbit C3 15/11/04 Junta de Compensació C3

U33/04 Projecte executiu Esplanada Fòrum 3ª fase (post Fòrum) 15/11/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

U34/04 Text Refós del projecte construcitu del Centre de Serveis Sanitaris
(IMAS) 15/11/04 Infrastructures del Llevant

de BCN, SA

U48/04
Projecte Modificat d’urbanització de les zones verdes del centre de
Convencions i de l’àrea terciària de Diagonal Mar del Pla Parcial del
sector Diagonal Mar.

15/11/04 Infrastructures del Llevant
de BCN, SA

7.1.3  TRAMITACIÓ  PROJECTES  D’OBRA  I  D’URBANITZACIÓ
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7.1   ÀREA  URBANÍSTICA INFRASTRUCTURAL

NÚM.
EXP. OBRES   EXECUTADES   I/O  RECEPCIONADES

U28/02 Seguiment de la finalització de les obres de l’Esplanada Fòrum.

U29/02 Recepció de les  instal·lacions del servei de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans (Central RSU).

U5/03 Seguiment de l’execució de la urbanització del Sector E (Central Elèctrica del Besòs).  Cobrament de les quotes
d’urbanització.

U49/03 Recepció de la urbanització de la vorera del c/Extremadura entre la cr. de Mataró i la Rambla Guipúscoa.

U39/03
Seguiment de l’execució de les obres d’urbanització dels carrers  Mar i Mart al barri de la Mina. Tram: Cristòfol de
Moura- M.Fdez. Màrquez

U70/02 Recepció de les obres dels projectes relatius a la Plaça Fòrum Àmbit Edifici i Plaça Fòrum Àmbit Entorn Edifici.

U37/04 Rehabilitació  del Centre Cultural Gitano al Barri de la Mina.

7.1.4   EXECUCIÓ  OBRES
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  7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ

Durant l’exercici 2004 l’àrea de gestió mediambiental ha
tingut un elevat grau de compliment en quan a la
Recuperació d’Espais com ara el nou Parc del Nord Est
i el propi Parc Fluvial del Besòs, en el qual es va
celebrar la Iª Festa del Riu, el 15 de maig de 2004
activitat inclosa en el Programa “Veure Sant Adrià”.
Això ha suposat la recuperació d’una gran zona verda,
rebuda amb un gran èxit per part de la ciutadania.

Paral·lelament i coincidint amb la incorporació de nous
espais en la zona Fòrum, com a Consorci s’ha dut a
terme una important tasca relativa a l’estudi dels costos
i despeses  per tal de conveniar amb els respectius
Ajuntaments, Sant Adrià de Besòs i Barcelona, el
manteniment i corresponent finançament d’espais com
ara la Plaça Fòrum i entorns.

Per últim, cal esmentar també, que s’han iniciat els
tràmits i actuacions per tal de definir una Estratègia
Energètica per al municipi de Sant Adrià que permetrà la
identificació d’actuacions a curt i mig termini en l’entorn
d’estalvi energètic, l’eficiència energètica i l’ús d’energies
i fonts energètiques renovables per tal de reduir l’emissió
dels gasos causants de l’augment d’efecte hivernacle.  A
part de les recomanacions de futur proposades en
l’estudi durant el 2004 s’han iniciat actuacions com ara
la instal.lació de plaques fotovoltàiques, la implantació de
Central de Residus Urbans (RSU) i la implantació de la
xarxa de fred i calor, així com, l’aprofitament de la xarxa
d’aigua freàtica per al reg de parcs i jardins.
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  7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

7.2.1  Recuperació  i Manteniment d’espais públics

7.2.2  Sostenibilitat i Mediambient.

7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ
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7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

Recuperació  d’espais

RECUPERACIÓ  MEDIOAMBIENTAL  DESEMBOCADURA  RIU  BESÒS

Març/04     Lliurament de l’estudi elaborat per Barcelona regional i Universitat
Politècnica de Catalunya relatiu al “Modelo Físico de la Desembocadura”.

PARC  FLUVIAL  DEL  BESÒS

Gestió, coordinació i  seguiment  del desenvolupament  del Parc, conjuntament amb
la Diputació i Clabsa.

Manteniment   

NOUS ESPAIS  ZONA  FÒRUM. ÚS  COM  A  PLAÇA  PÚBLICA  DE  L’ESPLANADA

- Estudi previ dels costos de manteniment anual de les infrastructures a la zona
Fòrum i entorns.

- Gestions per a subscriure Conveni entre Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs i el Consorci, per a l’execució del manteniment de la
zona Fòrum i Entorns.

- Gestions per a subscriure Conveni entre Barcelona Serveis Municipals, SA,
(BSM,SA) i el Consorci per a l’ús temporal dels espais de domini públic, amb la
finalitat que en els mateixos s’hi desenvolupin activitats de caire socio-recreatiu,
lúdic i cultural dirigides a la ciutadania.

7.2.1   RECUPERACIÓ  I  MANTENIMENT D’ESPAIS  PÚBLICS
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7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

Energies  i  Procediments  alternatius

XARXA  AIGÜES  FREÀTIQUES.  UTILITZACIÓ  PER  A USOS  PÚBLICS

- Seguiment de l’aplicació al barri de La Mina del sistema de reg amb aigües freàtiques a partir
de l’estudi elaborat per INYPSA.

- Gestió per a la seva aplicació a nous àmbits (La Catalana).

RECEPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE PNEUMÀTICA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS (CENTRAL RSU) PER  A  LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI, a favor de l’Ajuntament de
Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

- Seguiment de noves incorporacions a la xarxa.

ESTUDI  SOBRE  UNA  ESTRATÈGIA  ENERGÈTICA  AL  MUNICIPI  DE  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS.

- 20/09/04 : Conveni subscrit entre Barcelona Regional i el Consorci  en virtut del qual
Barcelona Regional ha redactat i lliurat al Consorci els següents documents:

- Estratègia energètica del municipi de Sant Adrià de Besòs
- Projecte plaques fotovoltàiques a l’edifici Besòs.

INSTAL.LACIÓ PLAQUES  FOTOVOLTÀIQUES  EDIFICI  BESÒS.  ST.  ADRIÀ.

- 10/05/04:  Sol.licitud  subvenció  a  IDAE.

- 12/07/04:  Sol.licitud  subvenció  a  ICAEN - Atorgada.

- 20/12/04:  Posta en funcionament.

7.2.2   SOSTENIBILITAT  I  MEDIAMBIENT
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7.2   ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL

Energies  i  Procediments  alternatius

DISTRICT  HEATING  &  COOLING

- Seguiment de l’explotació amb  Districlima, SA.

- Aprovació de tarifes energètiques ofertades.

- Seguiment nous subministres.

CENTRAL  TÈRMICA  CICLE  COMBINAT

- Al.legacions presentades a l’ampliació de la central amb nou cicle combinat de 800 MW .
Barcelona promoguda pel Ministeri de Medi Ambient.

ADHESIÓ   AL  PROTOCOL  GENERAL  DE  LA  XARXA  BARCELONA  MUNICIPIS  DE
QUALITAT  2004-2007, de la Diputació de Barcelona, a partir del qual s’han sol.licitat diverses
subvencions :

- Programa d’accions locals 04-07:

Sol.licitud de subvenció Recuperació Mediambiental Riu Besòs.
Sol.licitud de subvenció xarxa aigües freàtiques.

- Programa de suport a activitats  i  serveis locals 04-07:

Sol.licitud de subvenció Proposta energètica alternativa.
Sol.licitud de subvenció instal.lació plaques solars al Consorci i altres equipaments.

ATORGADES

7.2.2   SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT
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7.3. 1  GESTIÓ    ECONÒMICO  FINANCERA.

En aquest apartat cal destacar la gestió diària que
comporten les tasques pròpiament administratives
relacionades amb temes de:

-   control de presssupostos
-   seguiment d’ingressos (taxes,
    subvencions,…)
-   gestió de la tresoreria
-   elaboració d’informes econòmics
-   altres,...

7.3. 2  GESTIÓ  ADMINISTRATIVA  I DE
COMUNICACIÓ

El control i seguiment d’expedients comporten una
organització tant administrativa com d’organització.
A continuació, es presenta un detall quantitatiu de
registres de documents, dels expedients, dels
convenis i contractes, i dels serveis jurídics que
donen suport als temes legals.  En acabar també es
presenta  un detall descriptiu de l’arxiu i organització
digitalitzada de la que disposa el Consorci per tal de
disposar d’una eficient consulta i difusió.

Complementàriament, a aquestes tasques
esmentades també es porta a terme les tasques
pròpiament administratives de la gestió dels
recursos humans de l’entitat.

7.   INDICADORS  DE  GESTIÓ

7.3   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA I  DE
COMUNICACIÓ 
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REGISTRE  GENERAL  DE  DOCUMENTS

REGISTRE GENERAL

Nombre de documents registrats

ANYANY REGISTREREGISTRE REGISTRE REGISTRE 
ENTRADAENTRADA SORTIDASORTIDA

2000      446                               550        

2001      509                               497        

2002      759                               665        

2003      746                               699        

2004      622                               642        

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA  
I  DE  COMUNICACIÓ 
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EXPEDIENTS

Econòmics 512

Resta 54

Informes Serveis Jurídics 16
Propostes presentades Serveis Jurídics 41

REGISTRE GENERAL
Entrada 622
Sortida 642

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA
I  DE  COMUNICACIÓ 

EXPEDIENTS

29



7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA
I  DE  COMUNICACIÓ  

CONVENIS

OBJECTE PARTS  SIGNANTS DATA PRESSUPOST

Estudi finançament serveis públics originats pel
desenvolupament de la Modificació del PGM en el
sector del front Litoral i Marge Dret del Riu Besòs

Consorci i Universitat Politècnica de
Catalunya 31/05/04 21.646,00 €

Realització d’un estudi sobre una estratègia
energètica per al Municipi de Sant Adrià de Besòs Consorci i Barcelona Regional 20/09/04 14.000,00 €

Conveni marc entre Ajuntament de Barcelona I
Consorci del Besòs per al manteniment espais
àmbit Consorci del Besòs

Consorci  i  Ajuntament de Barcelona

14/07/04 :  Esborrany aprovat
per la Junta de Direcció del
Consorci

23/09/04 : Aprovat pel Plenari
de Sant Adrià

Conveni  addicional entre Consorci i Ajuntament de
Sant Adrià per a l’execució del manteniment de la
zona Fòrum

Consorci i Ajuntament de Sant Adrià
15/11/04 :  Esborrany aprovat
per la Junta de Direcció del
Consorci

Conveni  addicional entre Consorci i Ajuntaament
de Barcelona per a l’execució del manteniment de
la zona Fòrum

Consorci i Ajuntament de Barcelona
15/11/04 :  Esborrany aprovat
per la Junta de Direcció del
Consorci

Conveni entre Consorci i Barcelona Serveis
Municipals, SA relatiu a la gestió Esplanada-
Auditori i Zona de Banys

Consorci i Barcelona Serveis Municipals,
SA

11407/04 :  Esborrany
aprovat per la Junta de
Direcció del Consorci

CONVENIS  I  CONTRACTES
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CONTRACTES

OBJECTE ADJUDICATARI COMPROMÍS RECONEGUT

Neteja de les oficines del Consorci. Llobet, SA 9.269,60 €

Manteniment de l’ascensor de les instal.lacions del Consorci. Ascensores Jordà, SA 1.411,56 €

Manteniment aire condicionat a les instal.lacions del Consorci Inteman, SA 647,07 €

Consultoria Serveis Jurídics Formas y Contenidos, SL 36.060,72 €

Serveis d’assessoria i consultoria per a la prestació de erveis de
cartografia, delineació i imatge gràfica. Rafael Sànchez Martínez 26.333,16 €

Consultoria i assitència per a la prestació de Serveis Tècnics Greccat, SL 36.060,73 €

Assessoria comptable Faura Casas 7.990,08 €

Rehabilitació Centre Cultural Gitano del Barri de la Mina Cosremo, SL 89.937,11 €

Assegurança de Responabilitat Civil  del Consorci Marsh, SA 3.507,90

Instal.lació plaques solars a l’edifici Besòs TFM Energia Solar Fotovoltaica, SA 62.157,166 €

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA
I  DE  COMUNICACIÓ 

* Quantitats amb IVA inclòs 31



ASSISTÈNCIA JURÍDICA

El serveis jurídics del Consorci del Besòs han prestat des del Gener de 2004 fins a Desembre de
2004 assessorament jurídic per tal de facilitar i resoldre totes les actuacions jurídico
administratives, especialment en els temes legals que comporten totes les resolucions de la
Junta de Direcció del Consorci i els acords dels diferents òrgans del mateix President-
Vicepresident-Gerència.

PROPOSTES  PRESENTADES : 41
INFORMES  ESPECÍFICS: 16

També ha estat vinculat el seu treball en actuacions:

*  Elaboració de Plecs Administratius
*  Redacció de diversos Convenis
*  Respostes Al· legacions

         SERVEIS  JURÍDICS

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA  I
DE  COMUNICACIÓ
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DEFENSA  JURÍDICA  RECURSOS  CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS
Núm. Exp 

(TS JC- S e c c ió  
Te rc e ra )

PART 
ACTORA

PART 
DEMANDADA OBJECTE  DEMANDA Defensa 

jurídica Estat  durant 2004

673/03 José Vilaplana Mañé
Consorci del 
Besòs

Contra l'acord de la Junta de 
Direcció de 9/04/03 d'estimació 
parcial del recurs de reposició 
interposat pel Sr. Vilaplana  contra 
l'acord de data 21/02/03 
d'aprovació definitiva dels estatuts i 
bases d'actuació de la Junta de 
Compensació de l'àmbit C3.

Representats per 
Jiménez de 
Parga  i el 
Procurador 
Manjarín

30/06/04: Es contesta demanda

766/03 Fulcran Muns Pinent Generalitat de 
Catalunya

Contra els acords d'aprovació 
definitiva de la "Modificiació 
puntutal del Sector B del Pla 
General metropolità en el Sector 
del Front Litoral i marge Dret del 
riu Besòs i contra l'aprovació 
definitiva del "Pla Especial de 
Reordenació i Millora del barri d

Ens personem 
com a 
interessats. 
Representats per 
Jiménez de 
Parga  i el 
Procurador 
Manjarín

4/02/04 : la Sala dicta Providència per la que té per formalitzat 
escrit de demanda per l'actora. 

7/06/04 : la Sala té per contestada la demanda pel Consorci 
del Besòs.

909/03 Inmobiliaria 
URBIS, SA Consorci 

Contra la resolución del Vice-pte 
del CB de data 25/06/03… 
"desestimar recursos de reposició 
interposats per Urbis i Cepsa…"

Representats per 
Jiménez de 
Parga  i el 
Procurador 
Manjarín

15/03/04: Es presentà per l'actora escrit sol.licitant la 
suspensió del procediment. demanda

1/04 04: La Sala dicta providència per la qual SUSPÈN el 
PROCEDIMENT

992/03

Junta de 
Comensación
del sector Diagonal 
Mar

Consorci 

Contra acord JCB de data 
18/07/03… y contra la 
desestimació presumpta del recurs 
de reposició .

Representats per 
Jiménez de 
Parga  i el 
Procurador 
Manjarín

13/12/04: La part actora sol.licita a la Sala la suspensió del 
procediment.

23/12 04: La Sala acorda SUSPENSIÓ del PROCEDIMENT

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA  I
DE  COMUNICACIÓ 
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    INFORMÀTICA  I  COMUNICACIÓ

INFORMÀTICA:

• Aplicacions específiques: -  De comptabilitat

  -   Classificació de documents

  -   Calendarització de la tramitació de projectes

• Manteniment d’equips informàtics.

Ateses les finalitats d’interés públic que justifiquen totes les actuacions que porta a terme el
Consorci es disposa d’un arxiu  digitalitzat amb aplicacions específiques, tant a nivell intern
(Intranet) de la institució com a nivell extern (pàgina WEB).

INTRANET :

-  Dossier de premsa - Normativa

 -  Projectes - Informes jurídics

 -  Fotos - Convenis

 -  Actes de les Juntes de Direcció - Altres,..

PÀGINA  WEB:

-  Informació institucional - Tauler d’anuncis

 -  Projectes i actuacions - Altres

7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA  I  DE
COMUNICACIÓ
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7.3.2   ÀREA  ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA
I  DE  COMUNICACIÓ 

- Inici de la Web: maig de 2002

2002         2003       2004

- Nombre de consultes mensuals :                    769                    2.268        2.715

- % de consultes inferiors al minut:                     85%               89,51%     90,23%

- Consultes efectives:                    115                       238           245

WWW.CONSORCI-BESOS.COM
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