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La transformació urbanística viscuda aquests darrers anys en el sector del front litoral i marge

dret del riu Besòs ha estat sens dubte espectacular, destacant principalment l'assoliment d'un

front marítim accessible als ciutadans i regenerat mediambientalment, havent-se integrat en el

teixit urbà les grans infrastructures existents a la zona, i millorant alhora el seu comportament

ambiental. Així mateix, la recuperació mediambiental de la llera del riu Besòs ha estat un dels

canvis més emblemàtics per a aquest territori, creant un Parc Fluvial que ha esdevingut en un

atractiu espai per a l'oci urbà.

El Consorci del Besòs ha estat clau en l'estratègia de coordinar totes les actuacions necessàries

per portar endavant aquesta important transformació impregnada de criteris de sostenibilitat i

que abarca territori dels municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

Teniu a les vostres mans aquesta memòria que descriu detalladament totes les actuacions que

s'han dut a terme durant l'any 2005, des del Parc Fluvial  del Besòs a l'Esplanada del Fòrum,

passant pels nous parcs. Es recull un treball que hem fet plegats, tot destacant un esforç de so-

lidaritat metropolitana per millorar un territori  que ha guanyat considerablement un nou espai

públic de qualitat al servei de tota la ciutadania. El document conclou amb un seguit d'actuacions

futures, de rellevada importància com ara, la reordenació del barri de La Catalana, la coordinació

amb el Consorci del Barri de la Mina per la reordenació i millora d’aquest barri, així com la recu-

peració mediambiental de la desembocadura del riu Besòs, amb els quals convertirem l’entorn

d’aquest riu en un dels punts més atractius i dinàmics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”

JOAN  CLOS  I  MATHEU
Alcalde de Barcelona
President del Consorci del Besòs 
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La transformació del territori fronterer de Barcelona i Sant Adrià ha estat espectacular. Només
cal recordar l’entorn del riu Besòs i del front litoral de fa uns anys i veure’ls ara, convertits en ele-
ments integradors dels dos municipis, en espais guanyats pels ciutadans i ciutadanes. El
Consorci del Besòs ha tingut un paper clau en la gestió d’aquest canvi i ha sabut unir la volun-
tat dels dos ajuntaments per posar a disposició dels ciutadans els espais i les infraestructures
executades en aquest àmbit d’actuació.

En aquesta memòria d’activitats es recullen detalladament totes les actuacions del Consorci
durant l’any 2005 i com veureu en són moltes i diverses, encara que només unes quantes són
conegudes pel seu ressò en els mitjans de comunicació. Vull destacar especialment la tasca que
ha fet el Consorci en la promoció de l’ús ciutadà de tots aquests espais: l’esplanada del Fòrum
s’ha convertit en centre de grans esdeveniments lúdics i culturals, el Parc Fluvial del Besòs és
un centre de lleure del municipi adrianenc que els ciutadans ja han fet seu, i recentment s’ha
enllestit el parc de la Pau, una zona verda d’11 hectàrees situada entre la desembocadura del
Besòs i el Port Fòrum Sant Adrià, amb una platja de 500 m que ofereix als ciutadans una passe-
jada amable pel front litoral.

Aquest document inclou també les actuacions que estan en marxa i que en un futur pròxim
acabaran de dignificar aquesta part del territori, entre d’altres la transformació urbanística del
barri de la Catalana que inclourà un alt percentatge d’habitatge protegit, equipaments, zona co-
mercial i zona verda; el projecte de la desembocadura del riu Besòs amb el qual es completarà
la recuperació de la llera, i tot un seguit d’obres d’urbanització, d’actuacions mediambientals i de
millora de connexions, vitals per convertir aquesta zona en un indret dinàmic i humà.

Aquesta memòria reflecteix la important tasca que ha dut a terme el Consorci del Besòs, un tre-
ball que consolidarà aquest espai compartit per Barcelona i Sant Adrià com una nova àrea de
centralitat en els propers anys.

JESÚS M. CANGA CASTAÑO
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
Vicepresident del Consorci del Besòs
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Presentació

La gestió territorial del Consorci del Besòs s’ha caracteritzat bàsicament l’any 2005 per la posa-
da a disposició dels ciutadans dels grans espais i infraestructures realitzats els anys anteriors
amb motiu dels esdeveniments del 2004. Això ha significat, per una part, posar en funcionament
el sistema previst per al manteniment de l’espai urbà en aquesta àrea amb la complexitat que
suposa la seva singularitat, i per altra, promoure la seva utilització com a espais públics d’us ciu-
tadà.

En aquestes dues vessants el Consorci ha subscrit els convenis necessaris amb altres institu-
cions per intentar acomplir ambdós objectius. Pel que fa al manteniment s’han subscrit convenis
amb els dos ajuntaments consorciats, tant per assegurar el finançament d’aquestes tasques,
com per encarregar a les respectives empreses adjudicatàries la seva realització.

A través d’un Conveni s’ha encomanat a BSM, SA, la gestió dels espais de domini públic situats
bàsicament a l’Esplanada i la Plaça del Fòrum, amb la finalitat que s’hi desenvolupin activitats
de caire socio-cultural, lúdic i recreatiu. Aquesta gestió ha tingut una significada resposta ciu-
tadana, especialment en determinades activitats com les Festes de la Mercè, la Fira d’Abril, el
Primavera Sound i d’altres, en les quals la participació ha estat multitudinària.

Quant als aspectes urbanístics i mediambientals, que constitueixen el nucli de l’activitat del
Consorci, s’han promogut i executat tot un conjunt d’accions i projectes que es descriuen amb
detall en els apartats corresponents d’aquest document i que segueixen les previsions definides
en els Plans d’Acció Bianuals pels anys 2002/2003 i 2004/2005 aprovats per la Junta de Direcció
del Consorci el 7 de març del 2002 i el 29 d’octubre del 2003, respectivament.

En compliment d’aquelles previsions, ha continuat el desenvolupament urbanístic de l’àmbit ter-
ritorial del Consorci pel que fa al seu front litoral, d’acord amb el contingut de la Modificació de
PGM que es va aprovar a l’any 2000 i les seves posteriors modificacions puntuals. En aquest
sentit, s’ha iniciat i realitzat en gran part la urbanització dels sectors Llull-Taulat (C3) i Prim-Llull
(C2) d’aquella modificació i s’han concedit les primeres llicències per a edificis d’habitatges en
aquests sectors, que supusaran la creació d’un nou barri residencial de quasi 800 nous habitat-
ges entre ambdós.

A l’anomenat Sector “E”, que comprèn l’àrea en la qual es troba instal·lada la Central Elèctrica
de Cicle Combinat, -amb un sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació-, s’ha continuat amb l’execució de la urbanització definida al corresponent projecte i
s’han girat i percebut les corresponents quotes d’urbanització als propietaris del sector per l’obra
efectuada, de la que únicament queda pendent l’execució del vial lateral al riu (Passeig de
Ribera). A la zona del Port esportiu s’ha col·laborat amb l’empresa concessionària en la gestió
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per a la implantació de l’àrea comercial, i s’ha seguit el procés del concurs per la possible
instal·lació d’un vaixell-hotel en un dels amarraments del Port.

S’ha conclòs la urbanització del sector Diagonal Mar, efectuant un conjunt d’obres complemen-
tàries (c/ Puigcerdà, Passeig Garcia Fària) descrites en un conveni subscrit a aquest efecte amb
la promotora del sector, havent-se aprovat i executat el projecte de la zona verda d’aquest sec-
tor compresa entre la Ronda Litoral i el Passeig Garcia Fària (anomenat Zona C).

I, en la línia d’anar configurant el que ha de ser la imatge definitiva del front de mar de l’àmbit
del Consorci, s’han aprovat els Projectes del Parc de la Nova Mar Bella i el de Cobertura del
col·lector de Prim.

Pel que fa al sector de La Catalana s’ha prosseguit de la mateixa manera amb la redacció i
tramitació dels instruments de gestió urbanística necessaris per la transformació urbana d’a-
questa singular zona de Sant Adrià, així com amb l’aprovació del seu projecte d’urbanització que
es preveu es comenci a executar el 2006.

S’ha iniciat també la transformació del Consorci Interuniversitari amb la impulsió del seu propi
Consorci, format pels propietaris públics del sòl del sector, i la formulació i tramitació del seu
planejament urbanístic sectorial.

Així mateix s’ha iniciat i executat en gran part la urbanització del Polígon d’Habitatges de Via
Trajana (nou vial i espais ajardinats entre blocs). La remodelació del seu parc d’habitatges, a càr-
rec de l’Oficina de Remodelació de Barris de l’IMPSÒL, ha culminat pràcticament amb la substi-
tució dels vells blocs per noves construccions i el reallotjament dels seus residents a aquests
nous edificis.

Com a complement de l’actuació en aquest polígon d’habitatges, s’ha redactat i aprovat el pro-
jecte per a la implantació del nou centre cívic del barri, de 397 m2 en els locals en planta baixa
d’un dels nous edificis.

En matèria d’obres d’urbanització, s’ha conclòs la de la vorera del carrer Extremadura, una ve-
gada acabades les obres de reforma de vestidors de les pistes poliesportives de La Pau
(Districte de Sant Martí).

També s’ha plantejat la possibilitat d’afrontar una transformació urbanística del Polígon Indus-
trial Monsolís, encarregant un estudi de la seva viabilitat per tal de definir els criteris sota els
quals aquesta transformació seria possible i en quines condicions, amb l’objectiu de, una vega-
da ponderades totes les circumstàncies, poder evolucionar cap a una possible modificació de
PGM del sector.

Com a projecte de futur, s’han realitzat els estudis previs, estimació de costos i possibilitats de
finançament, per a la implantació del nou vial de connexió de l’Àrea de la Sagrera amb el Front
Litoral, seguint les traces dels actuals carrers Sant Raimon de Penyafort i Via Trajana. En relació
a aquest projecte, també s’han fet els estudis previs encaminats a la transformació urbanística
de la zona compresa entre la Gran Via, els carrers Extremadura i Guipúscoa i la via del
Ferrocarril, per on ha de transcórrer un tram de la nova via.
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En matèria mediambiental, s’ha encarregat, redactat i aprovat el Projecte de la desembocadura
del riu Besòs. Amb la seva execució es culminarà el llarg procés de recuperació del riu, iniciat
l’any 1995, i que l’ha convertit en un espai molt apreciat per la ciutadania, esdevenint probable-
ment una de les actuacions mediambientals de més impacte de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en els darrers anys.

La impulsió de la xarxa d’aigua freda i calenta, amb subministrament a nous edificis com el
Centre Geriàtric, ha prosseguit la seva implantació en el nostre àmbit i s’ha estès a altres àrees
urbanes en transformació, com a la zona de 22 @ de Barcelona, amb el que això suposa de
canvi de concepte en matèria de consum energètic. També s’ha procedit a aprovar les correspo-
nents revisions de tarifes, proposades per l’empresa concessionària d’acord amb el contracte
subscrit i a formalitzar les necessàries compensacions econòmiques entre les parts per diferents
conceptes.

Igualment s’ha dut a terme la construcció del nou dipòsit d’aigua freàtica al Parc del Besòs (a
càrrec del Consorci de la Mina), per donar subministrament a aquest característic barri, immers
en un profund procés de transformació.

Per a la impulsió de tot aquest conjunt d’operacions s’han celebrat tres Juntes de Direcció del
Consorci, que es detallen convenientment a l’apartat corresponent d’aquesta Memòria, i s’han
subscrit diversos convenis amb altres institucions i diferents contractes amb professionals. A
més, s’ha seguit gestionant el manteniment dels contractes d’assistència tècnica i jurídica que
cobreixen en aquests aspectes l’activitat del Consorci, tant des del punt de vista de la gestió
ordinària com de situacions puntuals que requereixen un treball específic.

Pel que fa a la comunicació i imatge del Consorci del Besòs, cal fer esment a l’actualització per-
manent de la web, amb renovació de continguts i format, així com la publicació de la segona edi-
ció del llibre “Sant Adrià del Besòs, més enllà del Fòrum”, en la qual el Consorci ha col·laborat
amb altres institucions per tal de documentar i divulgar, en una publicació de qualitat, les trans-
formacions urbanes realitzades en el municipi de Sant Adrià.
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Àmbit d’Actuació

3.Organigrama

(*) Serveis  Externs
(1) Alternativament Ajuntament de Barcelona - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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Organigrama

(*) Serveis  Externs

(1) Alternativament Ajuntament de Barcelona - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

4.Juntes de Direcció
Membres 

Em. Sr. Joan Clos i Matheu
President del Consorci del Besòs
Im. Sr. Jesús Maria Canga i Castaño
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Juntes de Direcció
Membres 
Em. Sr. Joan Clos i Matheu
President del Consorci del Besòs
Im. Sr. Jesús Maria Canga i Castaño
Vicepresident del Consorci del Besòs
Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan
President del Comitè de Direcció del Consorci del Besòs
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona
Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Im. Sr. Joan Callau i Bartolí
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. Domingo Soto i Valdezate
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. Gregorio Camacho i Alcalde 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. Salvador  Aragall i Baides 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. Josep Sabadell i Cardús 
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Assistents a les Juntes per disposició estatutària
Sr. Josep  Chavarria i Pujal  
Secretari 
Sr. Lluís Mata i Remolins
Interventor
Sr. Joaquim Yepes  i Mir  
Interventor  Delegat
Sr. Antoni Ollé i Dorca
Gerent del Consorci del Besòs
Sr. Víctor  Iglesias i 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-Financera i Tresorer
del Consorci del Besòs

Altres assistents
Sr. Jaume Castellví i Egea
Conseller Delegat de Barcelona Infrastructures Municipals SA
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Recursos Humans

Serveis d’Assessoria i Consultoria 

Serveis Tècnics
Greccat, SL

David Giménez Zafra 

Rafael Sànchez Martínez

Serveis Jurídics
Formas y Contenidos Jurídicos, SL

Montserrat Sabaté Segura

Paula Vilasànchez Prada

Josep M. Pesquer Garriga

Administració i d’Informàtica
Josep Tura Moreno, per a assistència tècnica i formativa
Juan José Giner, com a programador informàtic
Tècnics en Automatització d’Oficines, SA
Cirici New Media, SL
Institut Municipal d’Informàtica, SA, gestió de personal

Altres
Marsh, SA 
Faura Casas Auditors Consultors, SL
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Sessions Juntes de Direcció
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.

Durant l’any 2005 s’han celebrat 3 sessions, en concret, el 25 de febrer, 24 de maig i el 2 de
novembre.

A continuació s’indiquen els temes més rellevants tractats a cadascuna d’elles.

Junta de Direcció de 25/02/05

Aprovar el Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit Llull-Taulat (C3) de la
Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, resolent les al.lega-
cions presentades en el termini d’informació pública.

Aprovar la modificació del conveni marc subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci, relatiu a les condicions generals que han
de regir tant la gestió del manteniment de les zones que pertocarà mantenir al Consorci, com el
seu finançament.

Aprovar la modificació del conveni a subscriure entre Barcelona Serveis Municipals, SA
(BSM, SA), i el Consorci, mitjançant el qual s’encomana a BSM, SA, la gestió de l’ús dels espais
públics de l’Esplanada i Plaça Fòrum.

Prendre coneixement de la destinació d’una porció de la parcel.la núm. 18 “Carrers i passeigs
1” del Projecte de Parcel·lació del Port esportiu del Besòs, per a l’amarrament d’un vaixell hotel.

Donar compte de la recepció de les obres relatives al Projecte executiu de l’Esplanada del
Fòrum.

Restar assabentats de la resolució de data 20 de gener de 2005, mitjançant la qual es revo-
ca i es deixa sense efecte el requeriment efectuat pel Consorci a la Junta de Compensació de
Diagonal Mar.
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Junta de Direcció de 24/05/05

Resoldre els recursos de reposició presentats contra l’acord de la Junta de Direcció del Consorci
de data 15 de novembre de 2004, pel qual s’aprovaren els Estatuts i les Bases d’Actuació de la
Junta de Compensació del Sector de La Catalana.

Aprovar el projecte d’urbanització del sector de La Catalana presentat per la Junta de
Compensació.

Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del sector de La Catalana delimitat en la
Modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

Aprovar el projecte modificat d’urbanització de l’àmbit C3 presentat per la Junta de
Compensació del mateix àmbit.

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 d’ordenació Diagonal Mar,
Zona C.

Aprovar inicialment el projecte del Centre Cultural Via Trajana.

Informe sobre la Memòria de la gestió de l’any 2004.

Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2004.

Junta de Direcció de 2/11/05

Aprovar el Text Refós del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit Llull-Taulat (C3) de la
Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu.

Restar assabentats del Decret requerint a la Junta de Compensació de l’àmbit C3, per tal que
presenti al Consorci un projecte modificat d’urbanització de l’àmbit, suspenent l’executivitat del
vigent projecte d’urbanització en el tram de la Rambla de la Mina fins a l’aprovació de la modifi-
cació del referit projecte.

Aprovar inicialment el projecte de condicionament de la desembocadura del riu Besòs.

Aprovar inicialment els següents projectes:
Projecte cobertura dels col.lectors de Prim a la desembocadura. Àmbit Zoo.
Projecte executiu Parc de la Nova Mar Bella.

Donar compte de la recepció de les obres corresponents al Projecte executiu Esplanada
Fòrum - tercera fase (Post-Fòrum) i Projectes complementaris d’instal·lacions i vialitat.
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Aprovar l’ampliació de l’àmbit territorial del conveni signat entre el Consorci del Besòs i
Barcelona Serveis Municipals, SA, per a la gestió de l’ús dels espais públics de l’Esplanada i la
Plaça Fòrum.

Incoar expedient de licitació per tal d’adjudicar l’explotació de part dels espais destinats a ús
privatiu en el marc de la Concessió C-1138 en el territori municipal de Sant Adrià de Besòs.

Restar assabentats de la resolució mitjançant la qual s’acorda aprovar el “Projecte d’im-
plantació, subministrament i instal·lació de dues àrees de jocs infantils en el Parc del Fòrum de
Barcelona”, presentat per BSM, SA.

Incoar expedient de contractació per tal d’adjudicar un contracte de consultoria i assistència
per a la prestació de serveis jurídics al Consorci.

Presentació de l’Informe de l’Auditoria de l’exercici 2004 i aprovació definitiva del Compte
General pressupostari de 2004.

Aprovar inicialment el Pressupost per l’exercici de l’any 2006.

Presentar i aprovar el Pla i Programa d’Accions 2006-2007.
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7.1 Evolució Econòmica del Consorci en el Període
1998-2005. Comentaris

Des de la seva creació i fins l’any 2005, l’activitat ordinària del Consorci del Besòs pràcticament
no ha tingut variació, de manera que els pressupostos només s’han incrementat per adaptar-se
a les revisions de preus anuals. El pressupost ordinari ha estat finançat aproximadament en un
setanta-set per cent per l’Ajuntament de Barcelona i en un vint-i-tres per cent per l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs.

Pel que fa a les inversions, el Consorci ha anat realitzant obres i treballs extraordinaris per
imports que superen en molt el pressupost ordinari, normalment per encàrrec o servint de pont
a altres administracions.

La novetat més important de l’exercici 2005 és que s’ha incorporat com a activitat habitual del
Consorci el manteniment de la zona Fòrum; amb un pressupost de 626.258,- euros.

Evolució Econòmica
Obligacions reconegudes del pressupost

(1) Capítol I    (2) Capítol II i IV    (3) Capítol VI i VII  (4) Capítol I a IV
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Inversions

Al llarg de l’any 2005, en l’àmbit del Consorci del Besòs s’ha contractat obra d’infrastructures i
equipaments per un import total de 11.905.454,40 € .
Els projectes aprovats durant el mateix període i pendents d’executar suposaran una inversió
futura total de 54.143.767,86 €.
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Inversió 2005 

Edificació

Durant l’any 2005 s’han concedit llicències d’edificació als sectors de desenvolupament de l’àm-
bit del Consorci del Besòs, per part dels respectius ajuntaments, que suposen un total de
16.335,20 m2 de sostre terciari i 22.320 m2 de sostre residencial. Així mateix, s’han concedit
llicències per construir 210 habitatges de règim lliure en el sector Llull-Taulat (C3)

*m2
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7.3 Informe  d’ Auditoria
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Les actuacions portades a terme durant l’any 2005 des de l’àrea urbanística han estat orientades
especialment a la formació de planejament urbanístic i a la seva execució, així com a la prestació
dels diversos serveis d’atenció als ciutadans. A aquest efecte diferenciem les següents tasques
i actuacions:

Planejament

Gestió

Tramitació de projectes

Execució d’obres

Estudis urbanístics

Totes elles han requerit una considerable coordinació, especialment amb l’Ajuntament de Sant
Adrià i amb l’empresa Barcelona Infrastructures Municipals, SA.
Per altre banda, cal fer esment de la permanent coordinació i participació en la Junta de
Compensació de l’àmbit C3 i en la Junta de Compensació del sector de La Catalana. Pel que fa
al sector de La Catalana, s’ha dut a terme una intensa tasca d’informació específica amb aten-
ció personal a la gran quantitat de propietaris i afectats existents en el sector.

Planejament

Instruments Urbanístics Gestionats i Dates d’Aprovació

25/02/05

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació en l’àmbit Llull-Taulat (C3) de la Modificació del
PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs. Segon Text Refós. (Exp. U23/04)
Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Sector de La Catalana. (Exp. U10/05).

Aprovació del Projecte Modificat d’urbanització de l’àmbit C3 presentat per la Junta de
Compensació. (Exp. U28/04).

Aprovació del Projecte Modificat d’urbanització de les zones verdes del Centre de Convencions
i de l’Àrea Terciària de Diagonal Mar. Zona C. (Exp. U18/05).
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Gestió

Assumptes més rellevants

Informació i atenció individualitzada a tots els propietaris i afectats pel projecte de reparcel.lació
de La Catalana.

Participació en la Junta de Compensació del sector de La Catalana.

Participació en la Junta de Compensació de l’àmbit C3.

Seguiment de la gestió administrativa per a la instal·lació d’un vaixell-hotel al Port de Sant Adrià.
(Exp. U5/05).

Expedient relatiu a la reclamació per Responsabilitat Patrimonial per part d’Endesa, finalment
arxivat.

Seguiment del tràmit dels recursos del contenciós-administratiu interposats per la promoció del
sector Diagonal Mar, en relació a la urbanització de l’àmbit fins a la total resolució del conflicte,
a l’empar del conveni subscrit amb data 17/11/04 entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci
del Besòs, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i les empreses Barcelona Retail Company, SL,
New Klimt Terciario 2001 SL i la Junta de Compensació del polígon únic del Pla parcial Diagonal
Mar.

Resolució dels recursos interposats contra l’acord d’aprovació definitiva dels Estatuts i Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del sector de La Catalana. (Exp. U28/04).

Requeriment a la Junta de Compensació de l’àmbit C3 per redactar un nou projecte d’urba-
nització per tal de permetre el pas del tramvia a l’alçada de la Rambla de la Mina entre el c/Llull
i c/Taulat. (U28/04).

Tramitació de Projectes d’Obra i d’Urbanització

Aprovació inicial dels següents projectes:

Projecte d’urbanització del sector de La Catalana. (Exp. U8/05).

Projecte de Cobertura dels col·lectors de Prim a la Desembocadura. Àmbit Zoo. (Exp. U17/05).

Projecte executiu del Parc de la Nova Mar Bella. (U37/05).

Projecte d’acondicionament del projecte bàsic i executiu del Centre Cultural de Via Trajana. (Exp.
U2/05).

I aprovació  definitiva del Projecte d’implantació, subministrament i instal·lació de dues àrees de
jocs infantils en el Parc del Fòrum de Barcelona, presentat per BSM, SA. (Exp. U31/05).
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Execució d’Obres

Recepció de les obres relatives a l’Esplanada Fòrum i Projectes complementaris d’instal·lacions
i vialitat. (Exp. U33/04).

Seguiment de l’execució de la urbanització del Sector E (Central Elèctrica). (Exp. U5/03).

Seguiment de l’execució de la urbanització de l’àmbit C3. (Exp. U28/03).

Obres d’adequació de les instal.lacions del Consorci del Besòs. (Remodelació d’office, traster i
pintat dels paraments verticals de les oficines).

Estudis Urbanístics

Estudi de viabilitat del projecte d’urbanització del c/ Sant Raimon de Penyafort a l’àmbit comprés
per la carretera de Mataró, carrer de Biscaia, carrer Guipúscoa i via del ferrocarril, al terme
municipal de Sant Adrià de Besòs. (Exp. U26/05).

Realitzat per Leandro Casero Marín, arquitecte.

Lliurament de l’estudi al Consorci: Juliol 2005.

Estudi de viabilitat urbanística, immobiliària i econòmica de la rehabilitació i renovació del
Polígon Monsolís, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. (Exp. U34/05).

Realitzat per Mur & Clusa, Associats, SL

Lliurament de l’estudi al Consorci: Desembre 2005 (Document Provisional).
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Plànol d’Actuacions Urbanístiques
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Text Refós del projecte d’urbanització de les zones verdes del Centre de 
Convencions i de l’Àrea Terciària del Pla Parcial d’Ordenació Diagonal Mar.

Objecte: Urbanització tipus Fòrum, de l’àrea  compresa entre l’àmbit de la Plaça Fòrum i el
carrer Josep Pla, per obtenir urbanitzada “l’Extensió Sud de l’àrea Fòrum fins la
Ronda Litoral”.

Emplaçament: Àrea davant de l’Edifici de Convencions i l’illa del Terciari.

Autor  Projecte: Martínez Lapeña - Torres Arqtos,SL.

PEC: 4.998.300,34 € (Inversió any 2005:  1.201.944,72 €).

Execució: Junta de Compensació del Sector Diagonal Mar.
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Projecte d’urbanització de l’àmbit C3 de la Modificació de PGM en el 
sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

Objecte: Reunir i harmonitzar en un únic document els diversos projectes executius d’urbanització
que afecten el sector (C3)  (bàsicament  els carrers Llull, Taulat i la zona verda del
carrer Sant Raimon de Penyafort) i, a més, completar la urbanització.

Autor Projecte: Manuel Ruisánchez Arquitectes, SL.

Emplaçament: Comprèn els sòls destinats a vial (5) i espais lliures (6b) dins l’anomenat sector C3 Llull Taulat,
inclòs en la MPGM del sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, que defineix una figura
triangular compresa entre els carrers Llull, Taulat i Sant Raimon de Penyafort a Sant Adrià de
Besòs.

PEC: 3.718.342,91 €

Execució: Junta de Compensació de l’àmbit C3.
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Text Refós del projecte constructiu d’urbanització del sector E i semi-vial 
C/Maristany, fora d’àmbit.

Objecte: Recull les següents actuacions:
- c/Maristany, prolongació natural del carrer Taulat, entre la ronda Litoral i el riu Besòs. 
- Infrastructures del subsòl corresponent al Pla Director d’Infraestructures.
- Incorporació de la franja central destinada al tramvia.
- Adaptació del tram final del carrer Maristany per a la seva connexió amb el nou pont sobre

el riu Besòs.
- Xarxa secundària de drenatge.
- Mur costat mar de tancament del recinte de la Central Elèctrica.
- Desviament i reposició dels serveis afectats incloent una Subestació de Renfe.

Autor  Projecte: Robert Terradas i Muntañola i Esteve Terrades i Muntañola; Arquitectes. Auding, Auditorias
e Ingenierias, SA

PEC: 5.567.578,98 € (executat l’any 2005:  304.142,31 €)

Execució: Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA,  per encàrrec del Consorci del Besòs.
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Projecte d’urbanització del Grup d’Habitatges Via Trajana.

Objecte: Definició i tractament dels espais lliures per oferir un espai urbà que optimitzi la inserció de
les noves edificacions, tenint en compte els objectius bàsics següents:
- Obrir el barri al seu entorn.
- Creació de l’accés principal al barri pel c/Guipúscoa.
- Tractament urbà de la Via Trajana.

Emplaçament: Llarga franja limitada pels carrers de Via Trajana, Passeig de la Verneda, carrer Santander 
i carrer Guipúscoa, suposant una superfície total de 59.784,70 m2, dels quals 37.077,82 m2
corresponen al municipi de Barcelona i 22.709,88 m2 al de Sant Adrià de Besòs.

Autor Projecte: Moisés Gallego Olmos, arquitecte + DTEC, Enginyeria.

PEC: 5.648.975,90 €

Execució: Mancomunitat de Municipis.  Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Projecte d’adequació d’un local per a equipament públic Via Trajana s/n, 
local 4 - Sant Adrià de Besòs.

Objecte: L’adequació del local representa un accés directe des de l’espai públic de Via Trajana per
una sala amb usos de control i recepció.  Al costat de la recepció es creen els espais de
dues sales polivalents (amb un petit arxiu) i dos despatxos.  Així mateix, s’acondiciona un
passadís central i diferents ales que donen a la façana.

Emplaçament: El local es troba situat a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar de planta baixa destinada
a locals i set plantes pis destinades a habitatges.  A l’edifici s’accedeix des de la prolongació
del Pg. de la Verneda.

Autor Projecte: Concepció Pujadas i Benages.

PEC: 299.990,25 €

Execució: Oficina de Remodelació de Barris. Incasòl.
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Projecte d’urbanització de l’àmbit C2 dins de la Modificació de PGM en el 
sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

Objecte: El Projecte té com a finalitat la descripció i valoració de les obres a realitzar.  La subdivisió en 
els àmbits i les fases necessàries per dur a terme la urbanització, i la definició formal de
l’espai públic resultant de les operacions urbanístiques, per tal de que s’hi puguin desenvo-
lupar els usos descrits en el planejament vigent.

Emplaçament: Vorera nord-est de Sant Raimon de Penyafort entre el c/Llull i c/Taulat (àmbit C3).

Autor Projecte: Greccat, SL

PEC: 684.150,41 €

Execució: Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGURSA)
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Projecte de cobertura dels col.lectors de Prim a la desembocadura.
Àmbit Zoo.

Objecte: Prolongació i cobertura dels col.lectors de Prim en uns 240 m des d’on acaba actualment, la
seva protecció enfront de l’onatge i el rebliment fins la cota + 4,0m de l’espai entre els espigons
existents actualment.

Emplaçament: L’àmbit d’aquesta actuació es restringeix a la zona existent entre els dos espigons de pro-
tecció de la sortida del col.lector de Prim.

Autor Projecte: Sener, Ingenieria y Sistemas, SA

PEC: 4.991.937,47 €

Execució: Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (BIM,SA) per encàrrec del Consorci del Besòs.
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Projecte d’Urbanització del Sector La Catalana presentat per 

la Junta de Compensació.

Objecte: L’execució de la urbanització projectada segons la “Modificació del Pla general Metropolità en
el Sector del front Litoral i en el marge Dret del Riu Besòs” per fer la renovació que exigia
la seva situació de deteriorament i marginalitat urbana, fent un desenvolupament mixt resi-
dencial i d’activitat econòmica, amb un total d’aprofitament de 156.000 m2st,  amb el pro
grama següent:

Habitatge: de promoció lliure 81.000 m2st
en règim de protecció 50.000 m2st

Usos activitat económica: 25.000 m2st

Emplaçament: Sector de La Catalana, amb una superfície de 298.798 m2, delimitat i definit com a Sector D 
de la Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

Autor Projecte: Francisco de León, Arquitectura y Urbanismo, SL.

PEC: 39.045.595,14 €

Execució: Junta de Compensació del sector La Catalana.
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Projecte urbanització del Parc de la Nova Mar Bella.

Objecte: Modificació del projecte d’urbanització del “Parc de la Nova Mar Bella” a Barcelona, com a
conseqüència de la configuració de la nova platja, en substitució de l’escollera actual, a
continuació de la platja existent. La nova platja s’extén entre el nou espigó i el de la
plataforma del zoo.

Emplaçament: El Parc es troba davant el mar des de la ronda Litoral, entre els límits conformats lateral-
ment pel futur zoo aquàtic i la platja de la Mar Bella.

Autor Projecte RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

PEC: 8.850.072,67 €

Execució: Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA, per encàrrec del Consorci del Besòs.
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Projecte d’urbanització de la vorera del c/Extremadura entre la carretera 
de Mataró i la Rambla Guipúscoa, i de semaforització i d’arranjament 
d’accessos a l’espai esportiu entorn c/Extremadura.

Objecte: Urbanització de la vorera seguint els criteris marcats en el tram ja urbanitzat; així com
la substitució de les escales existents i la construcció d’una rampa que connecti
el carrer d’Extremadura amb la Via Trajana.

Emplaçament: Vorera nord del carrer Extremadura entre la rambla Guipúscoa i la carretera de muni-
cipi de Sant Adrià de Besòs.

Autor  Projecte: Greccat, SL.

PEC: 164.643,06 €
Execució: Consorci del Besòs.
Adjudicació Obres: Cosremo, SL.
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Àrea Gestió Mediambiental     
Durant l’exercici 2005 l’àrea de gestió mediambiental ha centrat bona part dels seus esforços,
pel que fa als espais verds, en trobar una fórmula de gestió per al servei del Parc de la Pau (parc
del nord-est), amb la intenció que fos assumit per les administracions implicades. Així mateix, i
en relació al Parc Fluvial del Besòs, s’ha produït una millora significativa de la planificació d’ac-
tivitats, per tal de superar, si cal, el gran èxit de participació de l’any anterior per part de la ciu-
tadania.

Paral·lelament, i amb la incorporació de tots els espais de la zona Fòrum i entorns, els
Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs encarreguen al Consorci les tasques de
manteniment d’aquests nous espais, ja que, tant per la seva ubicació com per la singularitat de
la seva urbanització, presenten una gran complexitat en la gestió del seu manteniment.

Pel que fa a l’estratègia energètica ja definida en l’exercici anterior pel municipi de Sant Adrià,
durant l’any 2005 s’ha dut a terme el seguiment pertinent per a la seva aplicació, tant pels pro-
jectes en marxa com els que estan en fase d’aprovació.

Gestió d’Espais Públics

Desembocadura Riu Besòs
Lliurament per part de Barcelona Regional i l’Enginyeria VVV Proyectos y Servicios con Ingenio,
SL del “Projecte constructiu de recuperació mediambiental del tram final de la llera del riu Besòs.
Pont del Ferrocarril-Desembocadura”, i iniciació dels tràmits administratius per a la seva
aprovació. Octubre/05.

Aprovació inicial del Projecte: 2/11/05

Parc Fluvial del Besòs

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

Parc de la Pau (parc nord-est)

Potenciació d’aquesta nova zona del Parc de la Pau (parc del nord-est) i la zona de platja adja-
cent.

Seguiment del manteniment.

Valoració econòmica del seu manteniment. Alternatives de gestió.

2/11/05: S’incoa expedient per a la concessió d’un dret d’ús per a l’explotació d’una part de
102,14 m2 dels locals destinats a ús privatiu en el marc de la concessió C-1138.
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Manteniment

Espais Nous Zona Fòrum. Ús com a Plaça Pública de l’Esplanada del
Fòrum

15/02/05 Conveni subscrit entre Barcelona de Serveis Municipals, SA, i el Consorci, per tal
d’establir els criteris generals que regeixen l’encàrrec de gestió que el primer realitza al segon,
amb l’objectiu que BSM gestioni l’Esplanada i Plaça Fòrum, procurant la seva dinamització amb
activitats de tipus lúdic, cultural i recreatiu i donant així un impuls social a la zona.

7/11/05 Protocol entre Barcelona de Serveis Municipals, SA i el Consorci del Besòs, per
tal d’ampliar l’àmbit territorial del conveni signat en data 15 de febrer de 2005.

22/04/05 Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i
el Consorci, per a l’execució del manteniment de la zona Fòrum i Entorns.

Adjudicació dels serveis a les empreses que els realitzen a Barcelona i al municipi de Sant Adrià
de Besòs.

Seguiment de la prestació dels serveis.

Energies i Procediments Alternatius

Xarxa Aigües Freàtiques. Utilització per a Usos Públics
Seguiment de l’aplicació al barri de La Mina. Construcció del dipòsit d’acumulació d’aigües.

24/05/05: Aprovat el Projecte d’Urbanització de La Catalana en el qual s’inclou la xarxa d’aigües
freàtiques. Seguiment de la seva aplicació.

Servei de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans (Central RSU)

Seguiment de la seva aplicació a La Catalana. Aprovat el projecte d’urbanització amb data
24/05/05.

District Heating & Cooling

Seguiment de l’explotació amb Districlima, SA.

Aprovació de tarifes energètiques ofertades amb les corresponents actualitzacions de l’any
2005.

Seguiment de noves propostes d’implantació.

Central Tèrmica Cicle Combinat

Consideració de les diferents al·legacions presentades a l’ampliació de la central amb nou cicle
combinat de 800Mw.

Impuls i seguiment de les gestions per a concloure la urbanització del “Sector E (Central
Elèctrica)”; concretament, la zona Passeig de la Ribera.
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Subvencions Sol·licitades 

2/05/05 Sol.licitud de subvenció al pla d’obres i Serveis de la Generalitat per al projecte de con-
nexió de la Catalana a la xarxa de District Heating & Cooling. Denegat.

28/07/05. Atorgament de la subvenció sol.licitada a la Diputació dins el “Programa Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat” per la realització del projecte de recuperació mediambiental de
la desembocadura del riu Besòs. Import: 6.000 €

Actuacions Mediambientals
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Actuacions Mediambientals
Dipòsit regulador de l’aigua freàtica al Parc Besòs.
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Objecte: Regular el subministrament a la xarxa de reg del Parc del Besòs i del Barri la Mina. En concret,
es tracta d’un dipòsit de formigó armat de 100m3, amb capacitat suficient per emmagatzemar
l’aigua de reg.

Emplaçament: Soterrat en tot el perímetre al Parc del Besòs, amb una caseta adosada on s’ubiquen les vàlvu-
les, equips de tractament i bombes d’impulsió.

Autor Projecte: Inypsa.

PEC : 183.255,09 €

Execució: Consorci del barri de la Mina.
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Projecte constructiu de recuperació mediambiental del tram 
final de la llera del riu Besòs. Pont del Ferrocarril-Desembocadura.

Objecte: Recuperació mediambiental del tram final de la llera del riu Besòs. De la recuperació mediam-
biental de tot l’àmbit fluvial que s’inicià el 1996, el tram Pont Montcada-Desembocadura es l’úl-
tim que faltava per intervenir.

Emplaçament: Tram final de la llera del riu Besòs, en una longitud aproximada de 400 m.

Autor Projecte: V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, SL.

PEC: 956.172,33 €

Execució: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

51



Manteniment del Parc de la Pau (parc del nord-est)

Manteniment del Parc de la Pau (parc

El Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament  de  Sant  Adrià van signar
amb data 22 d’abril de 2004 un Conveni mitjançant el qual s’encarrega el manteniment de
l’Espai Fòrum i el seu entorn  al Consorci del Besòs.

Superfície a Mantenir Parc de la Pau (parc del nord-est) :
88.000 m2 de zones verdes
36.000 m2 de zona pavimentada
220 punts d’enllumenat

Cost Manteniment any 2005 :    245.0000 €

Conceptes més importants :

1. Conservació i neteja dels espais verds. (180.000 €)
2. Neteja de vials i altres espais públics. (12.000 €)
3. Enllumenat públic.(9.100 €)

52



53

Manteniment dels espais públics de la zona Fòrum i entorns.

El Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià van signar
amb data 22 d’abril de 2004 un Conveni mitjançant el qual s’encarrega el manteniment de
l’Espai Fòrum i el seu entorn  al Consorci del Besòs.

Superfície a mantenir (Esplanada, Pl. Fòrum i entorns):
17.500 m2 de zones verdes
168.000 m2 de zona pavimentada
1.200 punts d’enllumenat
80.200 m2 de vials

Cost Manteniment any 2005: 615.718 €

Conceptes més importants :

1. Conservació i neteja dels espais verds (145.800 €)
2. Neteja de vials i altres espais públics (253.300 €)
3. Enllumenat públic (118.400 €)
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Xarxa  fred  i calor en l’àmbit del Consorci del Besòs.

Districlima és la societat explotadora del sistema centralitzat de fred i calor, District Heating & 
Cooling, en l'àmbit del Consorci del Besòs.
La central està ubicada en els terrenys del Fòrum al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

Balanç  mediambiental del  subministre de fred I calor durant el 2005:

Estalvi d’energia primària 41 %
Reducció d’emisions de CO2 46 %
(respecte solucions energètiques convencionals)



10 Àrea Econòmico-Administra-
tiva i de Comunicació

Gestió Econòmico Financera

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

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

Gestió Administrativa i de Comunicació

El control i seguiment d’expedients comporten una gestió 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 mostra un detall descriptiu de l’arxiu i de l’organització digitalitzada que té el Consorci per tal
de disposar d’una consulta i difusió eficients.

Complementàriament a aquestes tasques esmentades es porten a terme les tasques pròpia-
ment administratives de la gestió dels recursos humans de l’entitat.

Registre General del Consorci

El registre d’entrada 2005 es veu incrementat per un canvi de criteri en el registre de factures.
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Programa de Documents: Detall

Informàtica 

Aplicacions específiques:
-  De comptabilitat
-  Classificació de documents 
-  Calendarització de la tramitació de projectes 

Manteniment d’equips informàtics
Ateses les finalitats d’interès 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
de la institució (Intranet) com a nivell extern (pàgina WEB).

Pàgina Web: www.consorci-besos.com
- Informació institucional
- Projectes i actuacions
- Tauler d’anuncis
- Contacte i enllaços
- Mapa d’actuacions: Actuacions executades - Actuacions en curs - Paràmetres urbanís-

tics tics
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Utilització

- Nombre de consultes mensuals: 1.726                    
- % de consultes inferiors al minut: 85%

- Consultes mensuals efectives: 258

Intranet

El Consorci del Besòs disposa d’un registre digitalitzat de diferents documents per a consultar

-  Dossier de premsa - Normativa 
-  Projectes - Informes jurídics 
-  Fotos - Convenis
-  Actes de les Juntes de Direcció - Altres

Dossier de Premsa
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Contractes subscrits durant l’Exercici 2005

Assistència Jurídica, per part del despatx Jiménez de Parga

Els Serveis Jurídics del Consorci han prestat des de gener fins a desembre de 2005 assessora-
ment jurídic per tal de facilitar i resoldre totes les actuacions jurídico-administratives, especial-
ment 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 i Gerència.

També ha comportat un reforç en l’elaboració de Plecs administratius, redacció de diversos con-
venis i la formulació de respostes a diferents al.legacions presentades contra l’aprovació d’al-
guns projectes.

Complementàriament i molt substancialment, els Serveis Jurídics han estat vinculats de forma
directa i específica en la defensa jurídica dels diferents recursos contenciosos-administratius
presentats contra el Consorci, majoritàriament, pel que respecta en el seu seguiment i tramitació
respectiva durant l’any 2005.

A continuació es presenta un resum dels expedients oberts.



Recursos Contenciosos-Administratius defensats jurídicament pel despatx Jiménez de Parga
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Properes Actuacions

A la Junta de Direcció del Consorci del Besòs de 2 de novembre de 2005 es va presentar i
aprovar, d’acord amb el que s’estableix als estatuts de l’entitat, el Pla d’accions a desenvolupar
en el bienni 2006-2007, definint les principals àrees d’actuació amb l’enumeració de les activi-
tats a desenvolupar a cadascuna d’elles.

Aquest Pla bianual aprovat significa, en certa manera, una continuïtat dels aprovats amb ante-
rioritat pels dos biennis precedents, atès que la seva aplicació s’ha de produir sobre el mateix
territori que constitueix l’àmbit del Consorci, i en gran part es concreta en concloure el desen-
volupament urbanístic dels diversos sectors d’actuació definits a la Modificació del PGM en el
sector del Front litoral i Marge dret del Riu Besòs, i en complementar les actuacions iniciades en
matèria mediambiental.

Conseqüentment, el Pla es divideix en tres grans àmbits que es corresponen amb la divisió fun-
cional de l’Entitat:

Planejament, Gestió Urbanística i Infraestructures
Mediambient i Manteniment
Econòmic-Financer i Organització Interna

Pel que fa al primer d’aquests àmbits, es preveu el seguiment i impulsió del desenvolupament
urbanístic de sectors com els de La Catalana, Sector Llull – Taulat, Sector Interuniversitari, Port
esportiu i altres, fins a la seva conversió en una nova àrea urbana amb tots els serveis que li són
inherents. Per altra part es planteja també l’estudi d’alternatives urbanístiques per a sectors més
consolidats, que probablement requereixen d’una redefinició urbanística tant pel que fa als usos
com a l’ordenació, com són els casos del Polígon Monsolís, Via Trajana o l’àrea al voltant del car-
rer Extremadura entre Gran Via i el carrer Guipúscoa.

En l’àmbit mediambiental i de manteniment es prioritza el foment de l’aplicació d’energies i sis-
temes alternatius concordants amb criteris de sostenibilitat, com l’aplicació de la xarxa de fred i
calor, de la xarxa d’aigua freàtica per a reg, de plaques solars, recollida selectiva de residus i
altres. D’aquest àmbit també en forma part el projecte d’acondicionament de la desembocadura
del riu Besòs; que conclou les actuacions realitzades riu amunt els anys anteriors. I pel que fa al
manteniment; es preveu la consolidació de la gestió del manteniment de tots els nous espais
públics que es vagin generant en l’àmbit territorial del Consorci.

En relació al tercer dels àmbits anteriorment anunciats, que inclou els aspectes de comunicació,
es preveu l’actualització i millora permanent de la web del Consorci, amb l’aportació de nous
continguts. En l’aspecte d’organització interna, es planteja l’adequació dels recursos personals i
materials de que actualment es disposa a les activitats a desenvolupar, a més el seguiment de
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pressupostos i recursos econòmics, i el propòsit de millora permanent dels circuits administratius
i organització interna.

Tot seguit s’indiquen, per a cadascun d’aquests àmbits, les accions més significatives que el Pla
i Programa aprovat preveu dur a terme.

A) Àmbit de Planejament i Gestió Urbanística
A.1  Vial de connexió Fòrum - Estació Sagrera.

Redacció de projectes i orientació de la disponibilitat de sòl.
A.2  Sector La Catalana.

Aprovar el projecte de reparcel·lació. Execució de la urbanització.
A.3  Sector Interuniversitari (C4).

Definir el model de gestió patrimonial. Concloure planejament sectorial.
A.4  Sector Llull-Taulat (C3).

Concloure la urbanització. Disposició de sòl públic.
A.5  Sector C2.

Urbanització i edificació.
A.6  Polígon Industrial Monsolís.

Plantejar la seva transformació urbanística.
A.7  Sector de l’UA Litoral.

Seguiment de les iniciatives privades de desenvolupament.
A.8  Sector E (Central Elèctrica).

Concloure la urbanització de la zona Passeig de la Ribera.
A.9  Concessions administratives de la Demarcació de Costes.

Formalització del traspàs als respectius Ajuntaments.
A.10 Port de Sant Adrià de Besòs.

Impulsar el seu desenvolupament comercial.
A.11  Urbanització Grup d’Habitatges de Via Trajana.

Concloure la urbanització.
A.12  Barri de La Mina.

Coordinació amb el Consorci del barri de La Mina per assumptes territorials
(urbanització, infrastructures, habitatge, …).

B) Àmbit Mediambiental i de Manteniment
B.1  Desembocadura del riu Besòs. Recuperació mediambiental.

Tramitar i executar el projecte de recuperació de la desembocadura.
B.2 Central de fred i calor.

Seguiment de la implantació del servei de gestió de les contraprestacions
econòmiques.

B.3  Utilització de l’Esplanada del Fòrum.
Seguiment de l’encàrrec a BSM, SA.

B.4 Sistema de recollida de residus sòlids urbans (RSU).
Impulsar la seva implantació als nous sectors de desenvolupament.

B.5 Manteniment d’espais públics.
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Seguiment dels encàrrecs efectuats i quantificació de costos dels nous espais a
incorporar.

B.6 Xarxa aigües freàtiques.
Seguiment de la seva actual utilització i proposta de noves aplicacions.

B.7 Estalvi energètic.
Gestió de les instal.lacions (plaques fotovoltaiques).

B.8 Parc de la Pau (parc del nord-est)
Establir el sistema del seu manteniment.

C) Àmbit Econòmic-Financer i d’Organització Interna
C.1  Organització interna.

Adaptació permanent a les necessitats derivades de l’activitat del Consorci.
C.2  Comunicació

Manteniment de la pàgina web. Col·laboració amb les institucions.
C.3  Econòmica i Financera

Gestió de pressupostos, comptabilitat, contractació, etc.
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