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PRESENTACIÓ

El Consorci del Besòs com a ens públic de caràcter local constituït l’any 1998 pels
ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, amb finalitat urbanística i
d’infraestructures en un determinat àmbit d’actuació territorial, ha desenvolupat
durant l’any 2009 les actuacions definides en el Pla d’Actuació bianual aprovat per
la Junta de Direcció del Consorci l’11 de març del 2008, així com, aquelles noves
necessitats derivades de la pròpia dinàmica urbana, no previstes inicialment en el
Programa aprovat i que s’han de realitzar per tal de garantir un adequat servei
públic als ciutadans.

Al tancament de l’any 2009, es constata que  el 90 % de les actuacions incloses al
Programa d’Actuació s’han executat.  Les intervencions, bàsicament en el sector
del Campus Interuniversitari, La Catalana, l’eix viari Fórum-Sagrera, o la gestió de
la xarxa de residus sòlids urbans, han evidenciat un significatiu progrés, i han
seguit les previsions efectuades per al desenvolupament d’aquestes actuacions.

Un dels fets més significatius i destacable de l’any 2009 ha estat l’evolució seguida
en els tràmits que han de permetre la implantació del futur Campus
Interuniversitari. En primer lloc, s’ha produït la fermesa administrativa i posterior
inscripció al Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit. En
segon lloc, la integració del Consorci del Besòs com a membre del Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs en qualitat de nou propietari públic de
l’àmbit, en ser receptor de l’edificabilitat de cessió obligatòria i gratuïta.  I,
finalment, l’absorció per part del Consorci del Besòs de la gestió administrativa i
tècnica del Consorci del Campus per tal d’optimitzar recursos, i assegurar una
gestió integrada, atesos els objectius del Consorci del Campus, íntimament
relacionats amb els del Consorci del Besòs en aquell àmbit territorial.

En aquest àmbit també s’ha efectuat la redacció i aprovació del projecte
d’urbanització corresponent, l’encomanda de gestió d’execució d’aquestes obres a
Barcelona d’Infraestructurs Municipals, SA (BIMSA), i la subscripció d’un decisiu
Conveni dels dos Consorcis amb el Departament d’Investigació, Universitats i
Empreses i amb  la Universitat Politècnica de Catalunya, per tal d’assegurar el
finançament d’una part de les obres d’infraestructura. Tot plegat ha permès
evidenciar físicament els primers passos per a la implantació del nou Campus al
sector, les obres del qual han estat iniciades.
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Un altre fet destacable de l’any 2009 ha estat el progrés en la implantació del nou
Eix viari de connexió Fòrum-Sagrera, amb tot el conjunt d’actuacions derivades de
diferent abast i naturalesa que ha comportat.  S’ha produït la finalització de les
obres i la conseqüent posada en servei del primer tram de l’eix -que va del carrer
Llull al carrer Cristòfol de Moura-; la licitació i inici de les obres del segon tram -
entre Cristòfol de Moura i Gra Via-, que inclou la reparació de l’aparcament
soterrani existent en aquest àmbit, a més de la substitució dels seus edicles i
elements externs en superfície; i també l’inici de les obres del tram més visible i
complex tècnicament, com és el cobriment de la Gran Via, seguint el model
d’urbanització executada a Barcelona, la qual cosa comporta la desaparició de
l’actual passera de vianants.

També en aquest entorn s’ha adjudicat i executat l’obra d’urbanització de la zona
verda amb front a Sant Raimon de Penyafort entre Llull i Taulat, obra executada
directament per aquest Consorci en virtut de sengles convenis de col·laboració
subscrits amb la Junta de Compensació del sector C-3 i l’empresa municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, Bagur,SA, com a administració del sector veí, C – 2.

Formant part del mateix context de l’eix Fòrum-Sagrera, però en un altre ordre
d’actuacions, i en desenvolupament de la Modificació de PGM aprovada l’any
anterior, s’ha redactat el Pla de millora urbana del sector de Sant Raimon entre
Gran Via i Guipúscoa.  Aquest Pla permetrà la reordenació urbana de l’entorn, a més
d’obtenir el sòl necessari per a la implantació del vial en aquell tram. Això ha fet
necessari avançar també, fins allà on ha estat possible, la redacció del projecte
d’urbanització del vial en aquest tram per tal de definir dades que necessàriament
s’han d’incorporar al PMU. També s’ha redactat el projecte d’Hotel d’entitats, a
construir a la zona esportiva del Besòs, per a la ubicació de les activitats
actualment implantades a l’edifici anomenat Can Petroli, afectat per l’indicat eix
viari.

Al sector de La Catalana s’ha produït la recepció i posada en servei de les obres
d’urbanització de la primera fase del sector (entre Cristòfol de Moura i la C-31),
amb la xarxa viària i infraestructures de serveis, inclòs el nou pont sobre el riu al
costat de la C-31 que assegura una major connectivitat i relació del barri amb el
centre de Sant Adrià. Això, conjuntament amb la possibilitat d’ocupació dels
primers habitatges del sector, significa el primer pas per a la culminació de la
transformació integral d’un barri que havia quedat paralitzat, quant a la seva
evolució urbana, des dels anys 60.

En matèria mediambiental, l’any 2009 ha estat el primer en el qual el Consorci ha
exercit la competència delegada pels dos ajuntaments de gestió de la xarxa de
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Residus sòlids urbans (RSU); en aquest sentit, s’ha licitat i adjudicat la prestació
del servei i s’ha exercit el control i seguiment posterior resolent les incidències
aparegudes durant l’any.

També la gestió del contracte amb l’empresa subministradora del sistema de
climatització ha donat lloc a contínues accions de gestió. Per una banda, amb la
liberalització de les tarifes energètiques ha estat necessari acordar un nou model
de revisió de tarifes, amb els estudis i debats previs que això ha comportat. I per
altra, l’extensió de la xarxa a nous usuaris també ha requerit decisives
intervencions del Consorci.  En aquest sentit cal destacar l’aprovació del projecte
d’instal·lació de canonades per donar servei a la futura escola, i federació de vela i
escola de circ, a l’àmbit del port esportiu, dessota la placa fotovoltaica.

També en l'entorn mediambiental  i en la línia de recerca d’una mobilitat sotenible,
cal esmentar l’execució, recepció i posada en servei de connexions i senyalització
del carril bici en l’àmbit del Consorci del Besòs i entorns.  L’obra ha estat
executada i gestionada totalment per aquest Consorci, per tal de donar coherència
i continuïtat a la xarxa existent, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva utilització
per part dels usuaris.

L’altra gran àmbit de transformació urbana en el context del Consorci del Besòs el
constitueix la implantació del futur zoo marí i renovació dels seus entorns. En
aquest marc s’han aprovat definitivament tres projectes d’urbanització i s’ha
començat l’execució de les obres corresponents a la urbanització del Front marítim
entre la Rambla Prim i Josep Pla, un àmbit d’actuació de 3 Ha de superfície.

En la utilització dels grans espais públics que hi ha en l’àmbit del Consorci,
bàsicament l’Esplanada i la plaça del Fòrum, l’empresa municipal BSM, SA, a qui es
va encarregar la dinamització d’aquests espais, ha prosseguit amb l’orientació de
les activitats envers actes de tipus més familiar i diürn, la qual cosa s’ha
manifestat en una disminució del 10% dels assistents als actes nocturns, al mateix
temps que s’observa un increment dels actes diürns.

Altres actuacions executades en l’àmbit del Consorci, de notable impacte immediat
o futur, han estat l’acabament de la urbanització de la zona verda del Grup
d’habitatges de Via Trajana; la continuació de les obres de construcció de la
segona central elèctrica de cicle combinat al sector “E”, que comportarà
l’eliminació de l’activitat a la central de les xemeneies a l’altre costat del riu; la
construcció del potent edifici que ha de ser la nova seu de la companyia Telefònica,
ubicat al costat de l’edifici Fòrum, entre d’altres de menor impacte.
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Per tal de dur a terme tot aquest conjunt d’actuacions, amb tota la tasca
administrativa i tècnica que comporta, ha estat necessari adoptar les
corresponents resolucions i acords, a més de subscriure diversos convenis amb
altres institucions i entitats i la formalització de contractes amb diferents
professionals. A aquests efectes, en el decurs de l’any 2009 s’han celebrat quatre
Juntes de Direcció del Consorci, el contingut de les quals es detalla
convenientment a l’apartat corresponent d’aquesta Memòria.

El futur immediat de l’activitat del Consorci es concentra en quatre grans àrees
d’activitat en matèria urbanística, en cadascuna de les quals s’hi donen diverses
accions de molt diferent naturalesa:

- l’Eix Fòrum – Sagrera
- la transformació de La Catalana
- la implantació del Campus Interuniversitari, i
- la implantació de futur zoo marí

I, en matèria mediambiental, els principals nuclis d’activitat poden resumir-se en
tres:

- la gestió de la recollida de sòlids urbans
- el seguiment i gestió del contracte amb l’empresa subministradora de fred
i calor i
- el manteniment dels espais públics.

A més de qualsevol altre que, al marge d’aquests grans paquets d’intervenció,
resulti necessària per a acomplir en l’àmbit territorial del Consorci,els objectius
que van motivar la creació, és a dir:  garantir una unitat d’acció pública en matèria
urbanística pel que fa al planejament, la seva execució i conservació a més de la
prestació de serveis als ciutadans.





Memòria de gestió
     2009

Pàgina  - 8 -

ORGANIGRAMA

Àrea Urbanística
Infraestructural

Àrea Econòmica
i Tresoreria

(*) Serveis  Tècnics (*) Serveis Jurídics (*) Serv. d’Administració

(*) Assessories Externes

Àrea Medi Ambient
i Manteniment

Secretaria
General

Junta de Direcció

Gerència

Presidència i
Vicepresidència

Intervenció
General
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JUNTA  DE  DIRECCIÓ

MEMBRES

Excm. Sr. JORDI  HEREU i BOHER
President del Consorci del Besòs

Il.lm. Sr. JESÚS MARIA CANGA i CASTAÑO
Vicepresident del Consorci del Besòs

Il.lm. Sr. RAMON GARCIA-BRAGADO i ACIN
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lma. Sra. GEMMA MUMBRÚ i MOLINÉ
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona

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

Il.lm. Sr. JORDI PORTABELLA i CALVETE
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lma. Sra. ELSA BLASCO i RIERA
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona

Il.lm. Sr. JOAN  CALLAU i BARTOLÍ
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il.lm. Sr. PEDRO RIVERO i HIDALGO
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il.lm. Sr. GREGORIO CAMACHO i ALCALDE
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il.lm. Sr. SALVADOR  ARAGALL i BAIDES
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il.lm. Sr. JOSEP  SABADELL i CARDÚS
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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ASSISTENTS  A  LES  JUNTES, per disposició estatutària

Sr. ANTONI OLLÉ i DORCA
Gerent del Consorci del Besòs

Sra. MERCÈ  CAMPRUBÍ i GARRIDO
Directora de l’Àrea Urbanística-infraestructural

Sr. VÍCTOR  IGLESIAS i CERVERA
Director de l'Àrea de Medi Ambient i Manteniment

Sr. JOAQUIM  PERRAMON i AYZA
Director de l’Àrea Econòmica - Financera i Tresorer

Sr. JOAN A. PÉREZ VILA
Secretari Delegat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. JOAQUIM YEPES i MIR
Interventor Delegat de l’Ajuntament de Barcelona

ALTRES  ASSISTENTS

Sr. JOAN CONDE DEL CAMPO
Conseller Delegat de Barcelona Infrastructures
Municipals, SA

Sra. MONTSE MASCARÓ ALTIMIRAS
Directora Relacions amb Organismes Supramunicipals
i Entitats.  Ajuntament de Barcelona
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RECURSOS  HUMANS

Nom  i  Cognoms Lloc Treball Relació
contractual

Antoni Ollé Dorca Gerent Eventual

Mercè Camprubí Garrido Directora Àrea Urbanística i
Infraestructural Funcionària

Víctor Iglesias Cervera Director Àrea Medi Ambient i
Manteniment Eventual

Joaquim Perramon Ayza Director Àrea Econòmica i Tresorer Laboral Fix

Olga Domínguez García Administrativa Laboral Fixa

Laura García Saldaña Tècnic Mijtà  d’ Adm. General Laboral Fixa

Carmen Gómez Jiménez Administrativa Laboral Fixa

Montse Navarro Blanquez Aux. Administrativa Laboral Temporal

Carmen Rendón Montiel Administrativa Laboral Fixa

Joaquim Yepes Mir Interventor Delegat
Joan A. Pérez Vila Secretari Delegat

Serveis d'Assessoria i Consultoria habituals:

De Serveis Tècnics.:  GRECCAT, SL.  Desirée Boccos Amoretty

De Serveis Jurídics:  BARCELONA ESPAI LEGAL, SL. Marta Carrera Serra

D'Administració i d'Informàtica:
- Josep Tura Moreno, assistència tècnica informàtica.

- Juan José Giner, programador informàtic.

- Tècnics en Automatització d'Oficines SA, manteniment programa SICAL
(comptable).

- Cirici New Media SL, dissenyador i manteniment de la pàgina web.

- Institut Municipal d'Informàtica SA, gestió de personal.

- Faura Casas Auditors Consultors SL.

- Nifled, SL, protecció de dades.
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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 que li són atribuïdes.

Durant l'any 2009 s'han celebrat 4 sessions; en concret, el 2 de març, el 19 de
maig, el 29 de juliol  i el 2 de novembre.

Els temes més rellevants tractats a cadascuna d'elles han estat els següents:

JUNTA DE DIRECCIÓ del 2/03/09

APROVAR el Projecte executiu de millora de patologies (impermeabilitzacions) de
l'aparcament situat a la Ronda de Sant Raimon de Penyafort a Sant Adrià de
Besòs.

APROVAR el Projecte executiu de substitució d'edicles de l'aparcament situat a la
Ronda de Sant Raimon de Penyafort a Sant Adrià de Besòs.

ENCARREGAR a Barcelona Infraestructures Municipals, SA, la gestió de
l'execució de les obres dels dos projectes referits anteriorment.

APROVAR el Projecte executiu de moviment de terres i treballs previs
d'acondicionament del terreny per rebre les estructures dels murs perimetrals
que configuren l'entorn del zoo marí i el magatzem logístic.

APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de les estructures dels murs
perimetrals que configuren l'entorn del zoo marí i el magatzem logístic.

APROVAR INICIALMENT el Projecte constructiu del Dipòsit anti-DSU de Bac de
Roda.

DONAR COMPTE de l'aprovació del Projecte executiu d'adequació d'un espai per
la dotació de places d'aparcament i zona de servei per la promoció turística de
l'entorn de la plaça Fòrum de Barcelona.

RESTAR ASSABENTATS de diferents resolucions dictades per la Vicepresidència
del Consorci del Besòs, les més rellevants de les quals són:
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- Resolució de data 26 de gener de 2009, per la qual s'aprova l'operació
jurídica complementària del projecte de reparcel.lació del sector La
Catalana, consistent en la cancel.lació de servitud de pas de vehicles i
vianants de la finca R-3 a favor de les finques R-7 i R-8.

- Resolució de data 26 de gener de 2009, per la qual es resol l'adjudicació
definitiva del contracte de gestió del servei de recollida pneumàtica en
l'àmbit del Fòrum i entorns a l'empresa Ros Roca, SA.

- Resolució de data 5 de febrer de 2009, per la qual es desestima el
recurs de reposició interposat per Endesa Distribución Elèctrica, SLU,
contra l'acord d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització del
Sector C-4, Campus Interuniversitari del Besòs.

PRENDRE CONEIXEMENT de l’Informe sobre l'activitat del Parc del Fòrum
durant l'any 2008, duta a terme per Barcelona Serveis Municipals, SA.

APROVAR la participació del Consorci del Besòs com a membre del Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i, DESIGNANT-NE els membres
representants.

APROVAR la rendició de comptes anuals integrats per la liquidació del pressupost,
el balanç de situació, i la memòria econòmica corresponents a l'exercici 2008.

JUNTA DE DIRECCIÓ del 19/05/09

APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte Modificat del Projecte Constructiu de
Remodelació de la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer Extremadura i el
carrer Sant Raimon de Penyafort, i Projecte de Construcció del nou pont sobre la
C-31 entre el carrer Extremadura i la Ronda Litoral.

APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte constructiu del Dipòsit anti-DSU de
Bac de Roda.

APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte executiu de les estructures dels murs
perimetrals que configuren l'entorn del zoo marí i el magatzem logístic.

APROVAR INICIALMENT el Projecte constructiu d'urbanització del front
marítim entre la rambla Prim i el carrer Josep Pla, i condicionament del Punt Verd.
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APROVAR INICIALMENT el Projecte d'execució de les pantalles de contenció,
moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de servei del nou Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs.

APROVAR INICIALMENT el Projecte del ramal de fred i calor de l'Escola de Vela,
a l'interior del Port Fòrum, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

APROVAR la metodologia per a la revisió de tarifes de subministrament d'energia
de Districlima.

CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona respecte de la participació indivisa, propietat del Consorci del Besòs,
a la finca L/M, inclosa al Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit del Campus
Interuniversitari del Besòs per a la construcció d'un edifici destinat a oficines i
equipament universitari, en els termes del conveni de col·laboració entre els
propietaris del sector i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que
S'APROVA.

APROVAR DEFINITIVAMENT el Compte General del Consorci corresponent a
l'exercici 2008.

JUNTA DE DIRECCIÓ del 29/07/09

RESOLDRE les al.legacions presentades en el tràmit d'informació pública del
Projecte del ramal de fred i calor de l'Escola de Vela, a l'interior del Port Fòrum i,
APROVAR-LO DEFINITIVAMENT.

APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte d'execució de les pantalles de
contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de servei del
nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

APROVAR la correcció d'errada material del Projecte de Reparcel·lació del sector
C-4, Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci del Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs i el Consorci del Besòs, pel qual es formula
l'encàrrec de gestió de la prestació de tasques tècnico-administratives; i
FACULTAR al Vicepresident del Consorci del Besòs per a la realització de totes les
actuacions per a l'execució del present acord; i DONAR COMPTE del Decret de
data 30 de juny de 2009 dictat pel President del Consorci del Campus
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Interuniversitari Diagonal-Besòs, relatiu a l'assumpció de les funcions de la
gerència d'aquest, per part del gerent del Consorci del Besòs.

APROVAR el conveni específic entre el Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, el
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, i el Consorci del Besòs per a
l'execució d'actuacions al Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

DONAR COMPTE de la recepció de les obres corresponents al Projecte de
senyalització horitzontal i vertical per itineraris de connexió per a vianants i
bicicletes a l'àmbit del Consorci del Besòs.

RESTAR ASSABENTATS de la resolució de la Vicepresidència d'aprovació
definitiva del Projecte constructiu d’urbanització del front marítim entre la
rambla Prim i el carrer Josep Pla, així com el condicionament del Punt Verd.

APROVAR la Memòria d'Activitats del Consorci del Besòs de l'any 2008.

JUNTA DE DIRECCIÓ del 2/11/09

RESTAR ASSABENTATS de les resolucions dictades per la Vicepresidència
relatives a la recepció de diferents obres incloses a l’urbanització al sector de La
Catalana:

Resolució dictada en data 14 d’octubre de 2009, mitjançant la qual es
recepcionen les obres d’urbanització de la Fase II, de conformitat amb
l’informe tècnic emés en data 13/10/09.

Resolució dictada en data 20 d’octubre de 2009, mitjançant la qual es
recepcionen les obres de construcció del Nou pont, de conformitat amb
l’informe tècnic emès en data 14/10/09.

REBRE les obres d’urbanització de la zona verda, situada a la cantonada Rambla de
la Mina amb l'avinguda Eduard Maristany, incloses al sector C-3 de la Modificació
de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

APROVAR el Pressupost general del Consorci del Besòs per a l'exercici 2010.

APROVAR PROVISIONALMENT per l’exercici 2010 i següents, l’Ordenança
General de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
d’acord amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona en data 23 de
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setembre de 2009; i DEIXAR SENSE EFECTE l’actual Ordenança fiscal general,
en el moment de l’entrada en vigor de l’anterior.

Sector la Catalana
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INFORME  ECONÒMIC  EXERCICI  09

L’activitat del Consorci del Besòs es divideix en tres grans àrees: l’àrea general,
dedicada sobretot a la gestió urbanística, l’àrea de manteniment d’espais públics i
mediambient i l’àrea d’inversions.

L’estructura de despesa d’aquestes tres àrees està descrita en els quadres que
segueixen. Pel que fa a l’estructura d’ingressos, també hi ha una correspondència
amb aquestes àrees. L’activitat general es finança bàsicament amb les
transferències corrents rebudes dels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de
Besòs, les despeses de manteniment es financen amb un criteri de superfície física
que es manté de cada municipi, i finalment, les inversions es financen segons
l’organisme que encarrega al Consorci la seva execució.

COMPARATIVA EXERCICIS

Obligacions reconegudes del pressupost

2009 2008 % 2009/ 
2008

DESPESES GENERALS
Despeses de personal (1) 505.934 € 463.966 € 9,05%
Despeses corrents (2) 415.580 € 573.987 € -27,60%
INVERSIONS       
Inversions (3) 1.590.687 € 244.425 € 550,79%
MANTENIMENT            
Manteniment espais (4) 684.372 € 691.146 € -0,98%
Recollida Pneumàtica (5) 315.567 € 64.703 € 387,72%
Totals 3.512.140 € 2.038.227 € 72,31%

(5) Capítol II: Partida 442-227.00.01 (El 2008 només correspon al manteniment de desembre)

(1) Capítol 1
(2) Capítol II i IV: Descens produït per la disminució de recursos contenciosos i d'estudis urbanístics.
(3) Capítol VI i VII: Augment produít per les noves inversions derivades dels Convenis signats.
(4) Capítol II i IV: Manteniment de la Zona Fòrum i del Parc de la Pau-C3

Despeses de 
personal (1)

14%

Despeses corrents 
(2)

12%

Inversions (3)
46%

Manteniment espais 
(4)

19%

Recollida Pneumàtica 
(5)
9%
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BALANÇ EXERCICI 2009

A) IMMOBILITZAT 6.032.925,56 1.027.589,26 A) FONS PROPIS 4.708.253,04 1.708.609,46

I. Inversions destinades a l'ús general 0,00 243.630,00 I. Patrimoni 1.494.387,89 5.618.661,79
1. Patrimoni 1.494.387,89 5.618.661,79

2. Infrastructures i béns destinats a l'ús general 0,00 243.630,00
II. Reserves 0,00 0,00

II. Immobilitzat immaterial 0,00 0,00
III. Resultats del exercicis anteriors 214.221,57 -4.124.273,90

IV. Resultat de l'exercici 2.999.643,58 214.221,57

III. Immobilitzat material -371.790,66 74.201,52 B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN 2.006.398,16 0,00
2. Construccions 167.907,92 167.907,92 DIVERSOS EXERCICIS
3. Instal·lacions tècniques 53.583,76 53.583,76 1. Subvencions de capital rebudes 2.006.398,16 0,00
4. Altre immobilitzat 42.419,68 39.874,64
5. Amortitzacions immobilitzat material -204.773,93 -187.164,80
6. Provisions -430.928,09 0,00

C) PROVISIONS PER A RISCOS I 0,00 0,00
IV. Inversions gestionades 2.437.326,22 709.757,74 DESPESES

V. Patrimoni Públic del Sòl 3.967.390,00 0,00 D) CREDITORS A LLARG TERMINI 0,00 3.440,00
1.Terrenys 3.967.390,00

VI. Inversions financeres permanents 0,00 0,00 I. Emissions d'obligacions i valors 0,00 0,00
negociables

II. Altres deutes a llarg termini 0,00 3.440,00
VII. Deutors no pressupostaris a 0,00 0,00
llarg termini

4. Fiances i Dipòsits rebuts a llarg termini 0,00 3.440,00
B) DESPESES QUE CAL DISTRIBUIR 0,00 0,00 III. Desemborsaments pendents 0,00 0,00
EN DIFERENTS EXERCICIS s/accions no exigits

C) ACTIU CIRCULANT 2.522.538,49 1.448.315,49 E) CREDITORS A CURT TERMINI 1.840.812,85 763.855,29

I. Existències 0,00 0,00 I. Emissions d'obligacions i valors 0,00 0,00
negociables

II. Deutors 1.823.499,48 841.690,97 II. Altres deutes a curt termini 66.078,22 12.992,00
1. Deutors pressupostaris 1.758.575,68 825.526,56
2. Deutors no pressupostaris 48.615,89 73,68

4. Administracions públiques 16.307,91 16.090,73 4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 66.078,22 12.992,00
5. Altres deutors

III. Inversions financeres temporals 0,00 0,00 III. Creditors 1.702.598,95 750.863,29
1. Creditors pressupostaris 1.594.374,82 710.825,50

IV. Tresoreria 695.765,07 606.624,52 2. Creditors no pressupostaris 75.941,81 8.573,78

4. Administracions públiques 32.282,32 31.464,01

V. Ajustaments per periodificació 3.273,94 0,00 IV. Ajustaments per periodificació 72.135,68 0,00

TOTAL ACTIU (A+B+C) 8.555.464,05 2.475.904,75 TOTAL PASSIU (A+B+C+D+E) 8.555.464,05 2.475.904,75
Imports  en €

ANY 2008ACTIU ANY 2009 PASSIU ANY 2008ANY 2009
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COMPTE DE RESULTAT PATRIMONIAL

A) DESPESES 2.990.301,58 1.817.884,86 B) INGRESSOS 5.989.945,16 2.032.106,43

1.Reducció d'existències de productes 0,00 0,00 1.Vendes i prestacions de serveis 0,00 0,00
terminats i en curs de fabricació

2.Aprovisionaments 0,00 0,00
2. Augment d'existències de productes 0,00 0,00
acabats i en curs de fabricació

c)Altres despeses externes 0,00 0,00
3. Ingressos de gestió ordinària 3.970.977,67 4.642,46

3. Despeses de funcionament dels 1.491.055,58 1.327.307,23
serveis i prestacions socials a) Ingressos tributàris 3.587,67 4.642,46

a) Despeses de personal 513.227,30 463.966,04
a.1) Sous, salaris i assimilats 430.066,78 391.721,16 a.3) Taxes 3.587,47 4.642,46
a.2) Càrregues socials 83.160,52 72.244,88

b) Ingressos urbanístics 3.967.390,00 0,00

c) Dotacions per a  amortitzacions de 20.298,47 24.082,64
l'immobilitzat

4. Altres ingressos de gestió ordinària 7.443,94 34.258,48

e) Altres despeses d'explotació 957.529,81 839.258,55 c) Altres ingressos de gestió 2.500,00 3.103,39
e.1) Serveis exteriors 957.529,81 839.258,55 c.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.500,00 3.103,39

f) Altres interessos e ingressos assimiliats 4.943,94 31.155,09
f.1) Altres interessos 4.943,94 31.155,09

4.Transferències i subvencions 553.546,63 490.577,63 5.Transferències i subvencions 2.011.344,49 1.986.488,96

a) Transferències i subvencions corrents 454.714,58 490.577,63 a) Transferències corrents 2.011.344,49 1.737.064,67
b) Transferències i subvencions de capital 98.832,05 0,00

c) Transferències de capital 0,00 249.424,29

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 945.699,37 0,00 6. Pèrdues i despeses extraordinàries 179,06 6.716,53

a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 2.682,04 0,00
b) Variació de les provisions de l'immobilitzat 430.928,09 0,00

e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 512.089,24 0,00 e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 179,06 6.716,53

ESTALVI 2.999.643,58 214.221,57 DESESTALVI
Imports  en €

DEURE ANY 2008ANY 2009 HAVER ANY 2009 ANY 2008
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INDICADORS PROPIS DE NIVELL D’ACTIVITAT
DEL CONSORCI DEL BESÒS

OBRA PÚBLICA CONTRACTADA 

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Import 18.873.819 8.885.573 44.591.924
Actuacions 6 7 9

OBRA PÚBLICA PROJECTADA 

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Import 5.512.553 17.886.241 82.905.256
Actuacions 4 2 9

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Sostre residencial 23.847 31.672 0
Sostre d'altres usos 24.549 40.609 0
Habitatges 298 330 0

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Nombre 14 23 24
Import 430.247 1.018.266 25.633.165

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Acords de la Junta de Direcció 21 34 40
Resolucions administratives 53 49 43

ACORDS I RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES,
adoptats pel Consorci del Besòs .

LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ CONCEDIDES ALS NOUS SECTORS DE 
DESENVOLUPAMENT

CONTRACTES EXTERNS SUBSCRITS AMB
PROFESSIONALS,  inclosos els de BIMSA per encàrrec del Consorci
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EDIFICACIÓ  2009

En el decurs de l’any 2009 no s’ha atorgat cap llicència de nova edificació en els
sectors de desenvolupament integrats en l’àmbit territorial del Consorci.  Les
circumstàncies en què es troba actualment el sector immobiliari, conjuntament
amb la forta activitat dels anys anteriors, en els quals es va promocionar gran part
del sostre edificable d’aquests sectors (més de 120.000 m2 de sostre i 630
habitatges), són les causants de la singular situació d’aquest any 2009.

Actuació Import (€) Finançament Execució

Urbanització del carrer Sant Raimon de Penyafort
Tram I: Semicobertura de la Gran Via / c.Extremadura-
Sant Raimon de Penyafort i pont sobre la C-31.  1a Fase.

8.908.000,00 Públic BIM,SA

Urbanització del carrer Sant Raimon de Penyafort
Tram III: Cristòfol de Moura-Gran Via.

2.429.859,00 Públic BIM,SA

Substitució d'edicles i millora de patologies de 
l'aparcament situat a Sant Raimon de Penyafort a Sant 
Adrià de Besòs.

1.286.759,00 Públic BIM,SA

Urbanització del front marítim entre rambla Prim i c. 
Josep Pla, i condicionament del Punt Verd.

16.148.094,00 Públic BIM,SA

Pantalles de contenció i protecció de la galeria de serveis 
al sector C-4, Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

12.081.570,00 Públic BIM,SA

Urbanització zona verda dels sectors C-2 i C-3. 488.239,00 Públic
Consorci
del Besòs

Ramal fred i calor amb connexió de servei a l'Escola de 
Vela.

416.143,00 Privat Districlima

Retirada de terres de la precàrrega de la plataforma 
Litoral-Besòs del futur zoo marí.

2.123.242,00 Públic BIM,SA

Remodelació de l'illa Via Trajana a Sant Adrià de Besòs. 314.661,00 Públic
Mancomunitat 
de Municipis

Projecte d'adequació d'un espai per a la dotació de places 
d'aparcament i zones de servei a la plaça del Fòrum de 
Barcelona.

811.500,00 Públic BSM,SA

Centre Internacional de Vela de Catalunya. 8.623.629,00 Privat
Federació Catalana

 de Vela

Benzinera. Nova estació de servei al carrer Llull - av. 
d'Eduard Maristany.

617.220,00 Privat CEPSA

Subtotal 44.591.924,00 Públic
Subtotal 9.656.992,00 Privat

TOTAL 54.248.916,00

CONTRACTADA
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INVERSIONS  2009

Detall dels projectes aprovats durant l’any 2009 que suposaran una inversió futura
de 82.905.256 €, dels quals han estat adjudicats aquest periode un total de
45.209.459 €.

Així mateix, també es detalla l'obra contractada d'infraestrucutres i equipaments
dins l'àmbit del Consorci, que ha suposat un import total de 54.248.916 €, dels
quals 44.591.924 € corresponen a un finançament públic i la resta, 9.656.992 € a
finançament privat.

Actuació Import (€)
Urbanització del carrer Sant Raimon de Penyafort
Tram I: Semicobertura de la Gran Via / c.Extremadura-Sant Raimon de 
Penyafort i pont sobre la C-31.  

16.146.998,00

Projecte executiu de substitució d'edicles i millora de patologies de 
l'aparcament situat a Sant Raimon de Penyafort, a Sant Adrià de Besòs.

1.555.184,00

Urbanització del front marítim entre rambla Prim i c. Josep Pla, i 
condicionament del Punt Verd.

20.195.836,00

Projecte d'execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i 
treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus 
Interuniversitari Diagonal - Besòs.

15.317.959,00

Projecte del ramal de fred i calor, Districlima, de l'escola de vela a l'interior 
del port Fòrum, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

416.143,00

Projecte executiu de les estructures dels murs perimetrals que configuren 
l'entorn del zoo marí i el magatzem logístic.

6.368.863,00

Projecte constructiu del dipòsit anti-DSU de Bac de Roda. 18.602.209,00

Projecte executiu dels moviments de terres i treballs previs de 
condicionament del terreny per rebre les estructures dels murs perimetrals 
que configuren l'entorn del zoo marí i el magatzem logístic.

3.949.400,00

Projecte de remodelació d'una illa a la Via Trajana. 352.664,00

TOTAL 82.905.256,00

PROJECTADA  (projectes aprovats definitivament)



INFORME
DE GESTIÓ
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ÀREA  DE  GESTIÓ
URBANÍSTICA- INFRAESTRUCTURAL

En matèria de planejament urbanístic, durant l’any 2009 s’ha prosseguit en el
tràmit dels dos planejaments derivats en l’àmbit comprés entre la rambla
Guipúscoa, el riu Besòs i la Gran Via i el límit de terme entre Barcelona i Sant
Adrià de Besòs.

Amb relació al procés de desenvolupament dels diferents sectors s’han anat
concloent les obres d’urbanització del sector Llull-Taulat i les obres d’urbanització
a la zona nord de La Catalana.

Amb relació a l’àmbit C-4 s’han ultimat els tràmits per a la concessió de la llicència
de construcció de l’edifici Spiralling Tower, promogut pel Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, ubicat a la intersecció d’Eduard Maristany i Sant Raimon de
Penyafort.

Per altra banda, s’ha avançat en els tràmits administratius per al reallotjament
dels afectats pel projecte de reparcel·lació a l’àmbit C-3.

En general, totes les actuacions a l’àmbit territorial del Consorci, impliquen una
col·laboració directa amb altres entitats i institucions, especialment amb
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i amb la societat Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA.

A continuació es descriu en detall les actuacions més significatives durant el 2009,
seguint els apartats:

- Planejament urbanístic
- Gestió i Execució d’obres

PLANEJAMEN URBANÍSTIC

Modificació de PGM en l’àmbit de Sant Raimon de Penyafort, comprés entre la
rambla Guipúscoa, el riu Besòs, la Gran Via i el límit de terme entre Barcelona i
Sant Adrià de Besòs.

En l’edició de la Memòria de l’any anterior ja es va referir que el document de
Modificació de PGM en l'àmbit de Sant Raimon de Penyafort, comprés entre el
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c/Guipúscoa, el riu Besòs, la Gran Via i el límit de terme entre Barcelona i Sant
Adrià de Besòs, va ser aprovat definitivament en data 22/12/08, mitjançant
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, i publicat al DOGC núm. 5287 (30/12/08).

Així mateix, també es va il·lustrar amb un fitxa descriptiva que el desenvolupament
i execució de la referida Modificació delimita dos sectors subjectes a la
formulació d’un Pla de Millora Urbana: el PMU Sant Raimon de Penyafort i el PMU
Can Serra – Ciutat Esportiva.

Amb l’objectiu de garantir l’obertura del carrer de Sant Raimon de Penyafort i la
seva connexió amb el nus sobre el carrer Guipúscoa-Tibidabo, el Consorci del Besòs
va iniciar el procediment per a la licitació de la redacció del document de Pla de
Millora Urbana al sector de Sant Raimon de Penyafort, en tractar-se d’un sector
d’iniciativa pública segons la Modificació de PGM aprovada.

En data 16 de juny de 2009, mitjançant un concurs per procediment obert,
s’adjudica definitivament la redacció del referit Pla de Millora Urbana a l’empresa
Pere Serra Arquitectura, SLP, per un import de 80.500 € (IVA inclòs).
L’adjudicatari va presentar el document al Consorci del Besòs en data 28 de
desembre de 2009.

Paral·lelament, i per tal que l’estudi econòmic del PMU s’ajustés a la realitat, es va
encarregar a l’empresa Duatis Arquitectes, SLP, una valoració econòmica de la
càrrega urbanística que suposa el cobriment de la via de FFCC, al sector.  Aquest
document va ser lliurat al Consorci en data 17 de desembre de 2009.

Modificació de PGM i del Pla de Millora Urbana al sector Grup d’habitatges de Via
Trajana.

En data de febrer de 2009 es presenta a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs el
document d’aprovació inicial de modificació de PGM i del Pla de millora urbana al
sector Grup d’habitatges de Via Trajana, que té per l’objecte incloure habitatge de
protecció amb la modalitat de règim concertat d’acord amb la memòria social que
integra el document.

En data 30 de març de 2009 es va acordar, en sessió plenària del referit
Ajuntament, l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual així com,
l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana.  El document va ser exposat en
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informació pública al BOP núm. 93 (18/04/09) al DOGC núm. 5364 (22/04/09) i al
diari El Periódico de data 16/04/09.

Atès que no es van presentar al.legacions durant el període d’informació pública, el
Consorci del Besòs va emetre, amb data 20 d’octubre de 2009, informe favorable
al document d’aprovació provisional, que incorporava la modificació dels plànols
d’ordenació, alienació, qualificació de sòls i cessions, d’acord amb els criteris de
disseny dels projectes d’urbanització de la ronda de Sant Raimon de Penyafort
entre el carrer Llull i carrer Joan Brossa. Eix Sagrera- Fòrum.

En data 30 de novembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs el
va aprovar provisionalment.

GESTIÓ i EXECUCIÓ  D’OBRES

En aquest apartat es presenta un detall dels informes que han estat sol·licitats per
part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, atenent a les peticions formulades
per part de diferents empreses o entitats. A continuació, s’indiquen els assumptes
més rellevants per àmbits d’actuació, a més, l’estat de l’execució durant el 2009 de
cadascun d’ells.

INFORMES

Sol.licitant Objecte
Tipus
llicència

Data
informe

AJUNTAMENT DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS

Modificació clau “10hd-g” per “10 hd”del
sector Grup d’habitatges Via Trajana. planejament 24/03/09

CONSORCI ZONA
FRANCA DE BARCELONA

Construcció d'un edifici, Spiralling Tower,
situat al Campus Diagonal Mar, àmbit C-4 obres 30/03/09

COMUNICACIÓ
PUBLICITÀRIA 2000, SL.

Col.locació d'una cartellera publicitària
12x4m. Situada CR.C-31 km. urbanístic 15/04/09

AJUNTAMENT DE SANT
ADRIÀ DE BESÒS

Aprovació provisional, Modificació puntual
de PGM i PMU del Grup Habitatges de Via
Trajana el qual incorpora la modificació
dels planells d’ordenació, alineació,
qualificació dels sòls.

planejament 20/10/09

………
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ZONA LITORAL, SL

Muntatge del paviment i la instal·lació
elèctrica de baixa tensió per adequació
del local per a oficines ubicat al c/ de la
Pau, 12.

obres 22/10/09

ENAGAS
Condicionament d’un accés a les seves
instal·lacions posició 5D.03.04 i unitat de
mesura G-2500.

obres 10/12/09

GESTIÓ.  ACCIONS  MÉS  RELLEVANTS

SECTOR  LA  CATALANA

 Tramitació fins a la seva aprovació en data 26/01/09, del document d’Operació
jurídica complementària del Projecte de Reparcel·lació de La Catalana,
consistent en la cancel·lació de la servitud de pas de vehicles i vianants de la
finca R-3, a favor de les finques R-7 i R-8, i consegüent inscripció al Registre
de la Propietat núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet en data 26/03/09.

 Informació i atenció individualitzada de diferents afectats al sector.

 Procés de  desnonament de l’ocupant de la finca aportada AC28 al Projecte de
Reparcel·lació del sector de La Catalana per tal de prosseguir amb la
urbanització de la fase II del sector.

 Participació, com a administració actuant, a les Juntes de Compensació del
sector, que es van celebrar el 7/04/09 i 28//10/09.

 Inici dels  tràmits per l’adjudicació als afectats amb dret de reallotjament,
atès que les obres relatives a la construcció dels habitatges destinats a
reallotjament, (els edificis R2 i R6), van ser finalitzades durant el mes de
desembre.

 Així mateix, s’ha seguit el tràmit judicial de 27 recursos contenciosos
administratius que afecten a aquest sector i que es detallen a l’apartat
corresponent d’aquesta memòria.

Execució al sector

 En data 20/10/09 es recepcionen en nom i benefici de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, les obres de construcció del Nou pont sobre el riu Besòs, com a
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obra d’urbanització del sector de La Catalana, de conformitat amb l’informe
tècnic emès en data 14 d’octubre de 2009.

 Paral·lelament, també es recepcionen les obres d’urbanització de la Fase II del
Sector La Catalana, i concretament de la: (i) pavimentació de les calçades; (ii)
aparcaments i voreres; (iii) zona vianants; (iv) xarxa clavegueram; (v) xarxa
d’enllumenat públic; (vi) xarxa de telecomunicacions; (vii) xarxa de
semaforització; (viii) estructura de la rotonda; (ix) mobiliari urbà i espais
públics, tot plegat de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 13
d’octubre de 2009.

 Pel que fa a l’evolució de la construcció dels habitatges de reallotjament, les
obres corresponents als edificis R2 i R6 van ser finalitzades durant el mes de
desembre.

SECTOR  LLULL-TAULAT  (C-3)

 Participació com a administració actuant, a l’Assemblea de la Junta de
Compensació del sector C-3 de data 23/06/09.

 Acompanyament i assessorament a les persones afectades amb dret de
reallotjament, segons preveu el projecte aprovat.  Un total de 21 afectats.

 Seguiment de les gestions, tot alliberant l’antic sòl, per a la reubicació
definitiva l’Estació de Servei Cepsa, SA, al nou emplaçament Llull/Eduard
Maristany.

Execució al sector

 En data 2/11/09 es recepcionen les obres d’urbanització dels terrenys de
titularitat pública situats entre l’avinguda Eduard Maristany, la Rambla de la
Mina i el carrer Mart incloses en l’àmbit Llull-Taulat (C-3), en nom i benefici de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de conformitat amb l’informe tècnic
emès en data 22 d’octubre de 2009.

ZONA VERDA DELS SECTORS LLULL-TAULAT I SANT RAIMON DE
PENYAFORT (C-2 i C-3)

 En data 16/03/09 s’adjudiquen definitivament les obres del projecte executiu
d’urbanització complementària (zona verda) en l’àmbit C-2 i C-3 dins de la
modificació de PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, a
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l’empresa Proyectos y Servicios Benjumea, SA, per un import de 488.239 €
(IVA exclòs).  Així mateix, la prestació dels serveis de Direcció facultativa i de
seguretat i salut de les referides obres s’adjudica per un import de 20.500 €
(IVA exclòs) a l’empresa SBS Simon i Blanco, SL.

Execució al sector
 Durant el mes d’abril de 2009 es van iniciar per part de l’adjudicatari indicat

anteriorment, les obres relatives al projecte i van ser finalitzades en data
3/12/09, formalitzant-se la corresponent acta de recepció d’obres.

 Aquestes obres  han estat promogudes directament per part del Consorci del
Besòs i han estat finançades per BAGUR,SA en un 38,633 %  i per part de la
Junta de Compensació de l’àmbit C-3, en un 61,367 %, en virtut del conveni i
protocol de col.laboració signats en dates 7/04/08 i 14/07/08, respectivament.

URBANITZACIÓ SECTOR DEL GRUP D’HABITATGE VIA TRAJANA

Execució al sector

 Durant el mes de març de 2009 es van iniciar les obres relatives al projecte de
remodelació d’una illa a la Via Trajana, als termes municipals de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs, i van ser finalitzades en data 16/06/09, formalitzant-se
la corresponent acta de recepció d’obres.

 Aquestes obres  han estat promogudes per la Mancomunitat de Municipis  de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a càrrec del Fondo Estatal de Inversión
Local, (FEIL), Plan E 2009.

SECTOR C-4 (Campus Interuniversitari del Besòs)

 En data  29/07/09, per acord de la Junta de Direcció de Consorci, es rectifica
una correcció d’errada material al projecte de reparcel·lació del Pla de millora
urbana del sector C-4 (Taulat-Ronda) de la MPGM en el sector front litoral i
marge dret del riu Besòs, “Campus Interuniversitari del Besòs”, en el sentit de
concretar la naturalesa jurídica dels equipaments objecte de cessió obligatòria
i gratuïta, concretament pel que fa a la finca resultant, anomenada L/M del
projecte de reparcel·lació.  L’acord va ser publicat al BOP núm. 182 (31/07/09)
i al diari El Periódico de data 1/08/09.

 Paral·lelament, durant el 2009 s’han fet les gestions oportunes al Ministeri
Fiscal amb relació a les finques aportades de les quals es desconeix el domicili
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dels titulars afectats, i se li demana, segons l’establert a article 10 del Reial
Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que assumeixi la defensa dels seus
interessos.

 Seguiment de la inscripció al Registre de la Propietat núm. 2 de Santa Coloma
de Gramenet i al Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona, atès que l’àmbit
territorial que abraça el projecte ocupa part dels dos territoris, Sant Adrià de
Besòs i Barcelona.  El projecte consta inscrit en data 3 de desembre de 2009
al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Gramenet i, en data 28  de
desembre al Registre de Barcelona.

Constitució de dret real de superfície al sector C-4

 En data 19/05/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, es constitueix i s’aprova un dret real de superfície a favor del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona respecte de la parcicipació indivisa propietat
del Consorci del Besòs corresponent al 5,884 per cent de la finca resultant
L/M, inclosa al Projecte de Reparcel·lació del sector C-4 (Campus
Interuniversitari), per un termini de cinquanta tres anys i amb caràcter onerós,
per a la construcció d’un edifici destinat a oficines i equipament universitari, en
els termes del Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del
Barcelonès, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs,
l’Entitat Metropolitana del Transport, el Consorci del Besòs, el Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, i el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona.

 Aquest acord, conjuntament amb els de les altres entitats públiques afectades,
les quals constitueixen el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal –
Besòs, va ser publicat al BOP núm. 211 (3/09/09).

Projecte d'execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i
treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari
Diagonal-Besòs.

 En data 19/05/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, s’aprova inicialment Projecte d'execució de les pantalles de contenció,
moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del nou
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.  Es va exposar al públic, durant el
termini preceptiu, al BOP núm. 121 amb data 21 de maig de 2009 i al diari El
Periódico de data 22 de maig de 2009.  Així mateix, es va remetre el projecte
a les administracions i companyies de serveis afectats, per tal que en
formulessin llurs aportacions.
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 Dins el període d’informació pública preceptiu es presenten 5 escrits
d’al.legacions, sobre els quals el Consorci emet informe tècnic en data  22 de
juliol de 2009.

 El projecte s’aprova definitivament per acord de la Junta de Direcció del
Consorci de data 29/07/09.  Publicat al BOP num. 182 (31/07/09).

 Així mateix, en data 27/07/09 es va subscriure un conveni específic entre el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, i aquest
Consorci, per a l’execució d’actuacions al Campus i la realització de manera
conjunta de l’execució del projecte de les pantalles.

 I en data  6/08/09 es va subscriure el Protocol addicional segon a l’encàrrec de
gestió per a la redacció i posterior execució del projecte d’urbanització del
sector del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs amb l’objecte de definir
les obligacions econòmiques i el termini de realització per a la tasca concreta
d’execució de la 1ª Fase del projecte de pantalles.

 En desenvolupament del projecte global aprovat inicialment, s’ha redactat el
projecte constructiu corresponent a la fase “A” de les previstes en el projecte
general, amb un pressupost de 15.317.959 € (IVA inclòs) per tal que es pugui
procedir a la seva licitació i adjudicació per part de Barcelona
Infraestructures Municipals, SA, (BIM,SA).

 El procediment administratiu de la licitació i posterior adjudicació es porta a
terme per part de BIM,SA en el marc de l’encàrrec de gestió que li fa el
Consorci del Besòs a BIMSA de data 31/01/08.  L’obra es va adjudicar a
l’empresa  Ferrovial Agroman, SA-Rodio KRONSA, SLU, per un import de
12.081.570 €.

 Seguiment i coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs en relació a la tramitació i concessió de la llicència d’obres majors per
construir l’edifici Spiralling Tower a l’avinguda d’Eduard Maristany cantonada
Sant Raimon de Penyafort, al sector C-4.

Execució al sector

 Es fa el seguiment dels primers treballs de construcció de les pantalles de
contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviment de terres
fins a una cota de resguard respecte el nivell freàtic, en l’àmbit delimitat per
l’av. Eduard Maristany i les Rondes del litoral i de Sant Raimon de Penyafort,
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fins al límit marcat per la ubicació dels futurs edificis D i H.  Els treballs a la
resta de superfície es desenvoluparan en fases successives.

 S’han començat els treballs a mitjans del mes de desembre de 2009, amb una
durada prevista de 10 mesos.

FUTUR ZOO MARÍ

En data 19 d’octubre de 2009 es va subscriure un conveni entre Barcelona de
Serveis Municipals, SA (BSM,SA), com a entitat encarregada de la gestió i
explotació del Zoològic de Barcelona, i Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA (BIMSA), per a regular l’execució de les obres de construcció del Zoo Marí de
Barcelona.  En aquest conveni s’estableix que el Consorci del Besòs, com a
administració competent, efectuarà les aprovacions administratives dels diferents
projectes de desenvolupament del Zoo Marí que li siguin presentats per BSM,SA
com a promotor de la instal·lació.

En aquest sentit, en el decurs de l’any 2009 s’han aprovat els projectes que
s’indiquen a continuació.

Projecte de moviment de terres i treballs previs d’acondicionament del
terreny per rebre les estructures dels murs perimetrals que configuren
l’entorn del Zoo Marí i el futur magatzem logístic.

 En data 2/03/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, s’aprova el “Projecte Executiu de moviment de terres i treballs previs
de condicionament del terreny per rebre les estructures dels murs perimetrals
que configuren l’entorn del Zoo Marí i el magatzem logístic”.  Publicat al BOP
núm. 60 (11/03/09) i al Periódico de data 6/03/09.

Projecte executiu de les estructures dels murs perimetrals que configuren
l’entorn del Zoo Marí i el magatzem logístic.

 En data 2/03/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, s’aprova inicialment el “Projecte Executiu de les estructures dels murs
perimetrals que configuren l’entorn del Zoo Marí i el magatzem logístic”. Es va
exposar al públic durant el termini de 30 dies al BOP núm. 68,  amb data 20 de
març de 2009,  i al diari El Periódico de data 16 de març de 2009.  Així mateix,
es va remetre el projecte a la Demarcació de Costes a Catalunya i a la Direcció
de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, i també a les diferents
companyies de serveis afectats, per tal que en formulessin llurs consideracions.
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 Dins el període d’informació pública preceptiu es presenten 4 escrits/informes,
els quals van ser tractats a l’informe tècnic emès en data  15 de maig de  2009.

 El projecte s’aprova definitivament en data 19/05/09. Publicat al BOP núm. 159
(4/07/09). L’eficàcia i executivitat del projecte restà condicionada a
l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana al Passeig litoral entre el carrer
de Josep Pla i Rambla de Prim, aprovat definitivament pel Consell Municipal de
Barcelona en data 29/05/09.

Execució al sector

 Entre els mesos d’abril i juliol de 2009 s’han dut a terme els treballs relatius a
la retirada de terres de la precàrrega de la plataforma Litoral-Besòs.  Aquesta
actuació ha consistit en l'excavació i retirada d’aproximadament 103.000 m3 de
material (principalment reblert i escullera) que conformava la precàrrega
existent al costat mar de la plataforma del futur Zoo Marí de Barcelona.

 Aquestes obres  han estat finançades pel Fondo Estatal de Inversión Local,
(FEIL), Plan E 2009.

FRONT MARÍTIM

Projecte Constructiu del dipòsit anti-DSU de Bac de Roda.

 En data 2/03/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, s’aprova inicialment el “Projecte constructiu del dipòsit anti-DSU de Bac
de Roda”. Es va exposar al públic durant el termini de 30 dies al BOP núm. 64
de data 16 de març de 2009,  i al diari El Periódico de data 11 de març de 2009.
Així mateix, es va remetre el projecte a la Demarcació de Costes a Catalunya i
a la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, i també a les
diferents companyies de serveis afectats, per tal que en formulessin llurs
consideracions.

 Dins el període d’informació pública preceptiu es presenten 5 escrits/informes,
que van ser tractats a l’informe tècnic emès en data  13 de maig de  2009.

 El projecte s’aprova definitivament en data 19/05/09. Publicat al BOP núm. 159
(4/07/09). L’eficàcia i executivitat del projecte restà condicionada a
l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a la
construcció d’un dipòsit regulador d’aigües pluvials al sector de la Mar Bella,
aprovat definitivament pel Consell Municipal de Barcelona en data 29/05/09.
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Projecte constructiu d’urbanització del front marítim entre la Rambla Prim
i el carrer Josep Pla, així com el condicionament del Punt Verd.

 En data 19/05/09, mitjançant acord de la Junta de Direcció del Consorci del
Besòs, s’aprova inicialment el “Projecte constructiu d’urbanització del front
marítim entre la Rambla Prim i el carrer Josep Pla, i el condicionament del Punt
Verd”.  Es va exposar al públic durant el termini d’un mes al BOP núm. 121, amb
data 21 de maig de 2009,  i al diari El Periódico de data 22 de maig de 2009.
Durant el termini d’exposició pública diferents companyies de serveis i
administracions van presentar sis informes al projecte, tractats a l’informe
tècnic emès en data 17 de juliol de 2009.

 El projecte s’aprova definitivament mitjançant resolució de la vicepresidència
del Consorci del Besòs dictada en data 20/07/09. Publicat al BOP núm. 189
(8/08/09) i al diari El Periódico de data 5/08/09.

EIX SAGRERA - FÒRUM

En el marc del conveni de col·laboració de data 7/09/06 subscrit entre la DPTOP
de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de
Besòs i aquest Consorci, per a la construcció del vial de connexió entre el front
litoral (c.Llull) i la Sagrera (c.Jaume Brossa), i de l'encàrrec de gestió a BIMSA en
data 17/10/06, per a l'execució de la construcció de l'esmentat vial, durant l'any
2009 s'han produït les següents actuacions:

Projecte modificat del Projecte constructiu de remodelació de la Gran Via de
les Corts catalanes entre el carrer Extremadura i el carrer Sant Raimon de
Penyafort, del projecte de construcció del nou pont sobre la C-31 entre el
carrer Extremadura i la Ronda Litoral.  (TRAM I).

 El projecte s’aprova definitivament mitjançant acord de la Junta de Direcció
del Consorci del Besòs en data 19/05/09. Publicat al BOP núm. 159 (4/07/09) i
al diari El Periódico de data 30/06/09.

 El procediment administratiu de la licitació i posterior adjudicació de les obres
corresponents a la Fase 1 del projecte indicat es porta a terme per part de
BIM,SA, en el marc del conveni de col·laboració de data 7/09/06 referit
anteriorment.  Es va adjudicar a l’empresa  DRAGADOS, per un import de
8.476.177 €, amb un termini d’execució de 20 mesos.
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Execució al sector

 Des de mitjan desembre de 2009 es duu a terme la primera fase d’aquest tram
I, com a continuació de les obres realitzades entre la Plaça de les Glòries i el
c.Extremadura.  La durada prevista d’aquestes obres és de 20 mesos.

Projecte d'urbanització de Sant Raimon de Penyafort en el tram comprés
entre els carrers Llull i Cristòfol de Moura. (TRAM II).

Execució al sector

 Les obres corresponents a aquest tram II de la urbanització es van iniciar el
juny de 2008 i han finalitzat a l’agost de 2009.  S’ha urbanitzat un tram de 530
metres de longitud, amb una superfície aproximada de 29.250 m2.  Els treballs
han comprès la pavimentació, les xarxes de drenatge, enllumenat, senyalitzacio
i semaforització, l’enjardinament i reg, la instal·lació de mobiliari urbà i jocs
infantils, la implantació de contenidors soterrats i la reposició dels serveis
afectats.

Projecte d'urbanització de Sant Raimon de Penyafort en el tram Cristòfol de
Moura-Gran Via. (TRAM III).

 En la memòria de l’any anterior ja es va fer referència que el projecte
d’urbanització de Sant Raimon de Penyafort en el tram Cristòfol de Moura-
Gran Via havia estat aprovat definitivament en data 25/11/08.

 En  data 2/03/09, mitjançant acord adoptat per la Junta de Direcció del
Consorci del Besòs, s’encarrega a BIMSA la gestió de l’execució de les obres
corresponents a aquest tram, el finançament íntegre del qual, procedent de
l’Ajuntament de Barcelona,  és a càrrec d’aquesta societat.  Se li encarrega
també la gestió de l’execució de les obres dels Projectes executius
complementaris d’impermeabilització i de substitució d’edicles de l’aparcament
situat a la Ronda de Sant Raimon de Penyafort, amb finançament a càrrec de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb els fons provinents de l’apartat
d’Inversions estratègiques del Pla d’Inversions 2008-2011 de la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Execució al sector

 A la primeria d’octubre de 2009 van començar les obres d’urbanització d’aquest
tram III. Aquestes obres inclouen la remodelació dels edicles d’accés i la
reparació de diferents patologies de l’aparcament de vehicles existent al
subsòl de l’àmbit d’actuació. Aquesta reparació, com hem referenciat en
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l’apartat corresponent, és finançada per la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Projecte executiu de substitució d’edicles de l’aparcament situat a la Ronda de
Sant Raimon de Penyafort i “Projecte executiu de millora de patologies
(impermeabilitzacions) de l’aparcament situat a la Ronda de Sant Raimon de
Penyafort”.

 En data 2/03/09 s’aprova per la Junta de Direcció del Consorci  el Projecte
executiu de substitució d’edicles de l’aparcament i el Projecte executiu de
millora de patologies (impermeabilitzacions) de l’aparcament situat a la Ronda
de Sant Raimon de Penyafort.  Publicat al BOP núm. 60 (11/03/09).

 En data 19/03/09 la Junta de Govern de la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar, a favor del Consorci del Besòs,
un import de 1.555.185 € per al finançament de les obres corresponents.

Tram de l’ Eix de connexió Fòrum-Sagrera.
entre c.Cristòfol de Moura i Gran Via.





Memòria de gestió
     2009

Pàgina  - 37 -

Futur Eix de connexió Fòrum-Sagrera.
Tram Gran Via - c.Santander.
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Futur Eix de connexió Fòrum-Sagrera.
Tram c.Taulat  - c.Santander.
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ÀREA  DE  GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL  I  MANTENIMENT

Des d’aquesta Àrea de Medi Ambient i Manteniment s’han dut a terme les tasques
que, per diferents vies, s’han anat assumint com a Consorci.  D’una banda, les que
corresponen i queden establertes en els estatuts de l'entitat; de l’altra, les que
s’han anat incorporant posteriorment com a conseqüència de la signatura de
diferents convenis amb els ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs.
Durant l’any 2009, els esforços per part d’aquesta Àrea s’han centrat en les
tasques de seguiment i supervisió del manteniment d’espais públics i la implantació
de nous serveis amb criteris de sostenibilitat, com la xarxa pneumàtica de RSU, la
xarxa de fred i calor, xarxa d’aigües freàtiques, etc.

Es continua gestionant el manteniment dels espais públics en l’àmbit del Consorci
del Besòs, en virtut del Conveni signat entre el Consorci i els respectius
ajuntaments, i també es participa en la gestió del Parc Fluvial conjuntament amb la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments.

És destacable que des l’1 de gener de 2009, i amb una durada de tres anys i nou
mesos, el Consorci assumeix la gestió i manteniment de les instal·lacions de la
recollida pneumàtica d’escombraries en l’àmbit del Consorci del Besòs.  També és
rellevant dins aquest any la posada en servei del carril bici, que connecta l’existent
al Parc Fluvial amb la resta de carrils bicis dels entorns, facilitant als ciutadans
l’accés a espais com el Parc Litoral, el Parc de la Pau i la zona Fòrum.

S’ha continuat amb el seguiment de les obres d’implantació del grup cinquè de la
Central Elèctrica de Cicle Combinat del sector “E”, i el seguiment d’obres
corresponents als nous espais urbanitzats a l’àmbit del Consorci com són C-3, C-4,
La Catalana, Pont de La Catalana, etc., en vista a la seva recepció.

GESTIÓ D’ ESPAIS PÚBLICS

PARC  FLUVIAL  DEL  BESÒS.

 Es realitza la supervisió del manteniment del Parc Fluvial  des del pont del
Molinet fins a la desembocadura del riu Besòs, a càrrec de  Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona.
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 Durant l’any 2009 s’han realitzat les gestions i s’ha formalitzat un acord entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs pel traspàs de
la gestió de l’estació de tractament de l’aigua del freàtic que rega el Parc
Fluvial.

 Un altre fet destacable ha estat la plantació d’alocs a la llera de la
desembocadura del riu Besòs, en el marc d’un programa escolar de Sant Adrià
de Besòs,  subvencionada i coordinada per la Diputació de Barcelona.

 Així mateix, s’ha continuat amb la supervisió de les diferents actuacions
lúdiques realitzades als espais de la llera del riu promogudes per l’Ajuntament
de Sant Adrià.

MILLORA DE LA MOBILITAT DINS L’ÀMBIT DEL CONSORCI.

 Recepció, en data 20 de juliol de 2009, de les obres de senyalització
horitzontal i vertical per a vianants i bicicletes entorn del tram final del riu
Besòs, amb la qual cosa ha quedat connectat el carril bici d’ambdós costats del
riu Besòs.

 Seguiment de la implantació de la zona d’aparcament del nou centre comercial
Decathlon a la zona del Port Fòrum.

 Participació en la comissió formada per Barcelona Serveis Municipals, SA, el
Consorci del Besòs i l’Ajuntament de Barcelona per estudiar la mobilitat de la
zona Fòrum i entorns com a conseqüència de la previsió de la implantació de
noves activitats com són l’amarrament del Vaixell Hotel al Port Fòrum, l’Escola
de Circ, les instal·lacions de la Federació de Vela, el futur Zoo marí, etc.

PARC  DEL  FÒRUM.

 Gestió del manteniment i conservació d’aquest espai pel que fa a l’enllumenat, la
jardineria i la neteja viària.  Paral·lelament, i en coordinació amb  l’Ajuntament
de Barcelona i l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, SA, es gestiona la
conservació i manteniment d’altres elements com són el mobiliari, el paviment, i
altres.

 Supervisió del seguiment de la gestió que l’empresa Barcelona Serveis
Municipals, SA realitza de l’espai, tal com estableix el conveni signat amb el
Consorci del Besòs relatiu a la realització d’activitats, a més del manteniment
dels espais durant la realització dels esdeveniments.
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Durant el 2009 les activitats realitzades al Parc del Fòrum, segons el Balanç
d’activitat lliurat per BSM,SA, ha suposat un total de 28 esdeveniments que
comportaren una important participació, distribuïts en 15 actes de dia i 13
actes de nit. Ha representat, així mateix, una assistència aproximada  de
1.032.491 persones i una utilització del recinte de 206 dies en l’any 2009.

COMPARATIVA D’ACTIVITATS amb l’exercici anterior.

 Participació en la comissió integrada pel Districte de Sant Martí, l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs, i la societat Port-Fòrum, constituïda per estudiar i
mitigar els efectes de la realització de grans esdeveniments a l’espai Fòrum.

SUPERVISIÓ  I  SEGUIMENT  OBRES  DE  NOUS  ESPAIS  PÚBLICS.

 Recepció definitiva, el mes de novembre de 2009, de les obres consistents en
la urbanització corresponent als terrenys de titularitat pública situats entre
l’Avinguda Maristany, la rambla de la Mina i el carrer Mart, de conformitat amb
la Tercera Fase del Projecte d’Urbanització de l’àmbit Llull-Taulat (C-3) de la
Modificació del Pla General Metropolità en el Sector del Front Litoral i Marge
Dret del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs.

ACTES ASSISTENTS ACTES ASSISTENTS
 NIT 9 392.000 13 352.570
 DIA 10 1.151.500 15 679.921

2008 2009

Grans Festivals o Macroconcerts

Concerts de diferents formats
Narcottics
Grans esdeveniments de participació ciutadana
(Fira d'abril; Festes de la Mercè; 3 Festes Llatines; BCN Extrem; Bike-
Show-Festa de la Bici; Educació Viària)

Assistència total a les activitats 1.032.491
(Sense comptar la fira d'Abril per no disposar-ne de dades)

Dies d'utilització del recinte 206

5

1

8

(Primavera Sound; Telecogresca; Festival Cruïlles; Festival Sonisphere, 
Carnaval Carnecelona)
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 Es continua supervisant i controlant la construcció de nous edificis en les zones
d’urbanització ja recepcionades i, en concret, l’afectació a l’espai públic
derivada d’aquestes obres, dutes a terme per part de l’IMPSOL, la Fundació i
Treball, i Estació de servei CEPSA, que durant el 2009 han ocasionat
nombrosos desperfectes, per la qual cosa ha estat necessària la inspecció de
les reparacions oportunes.

 Recepció del nou pont de La Catalana amb els informes favorables emesos per
Clabsa i Parcs Naturals de la Diputació, ateses les afectacions que aquesta obra
ha generat sobre l’espai del Parc Fluvial del Besòs.

 S’han recepcionat parcialment les obres d’urbanització de la Catalana,
concretament la fase II del projecte d’urbanització aprovat.

 Seguiment de les construccions de nous edificis com el de Telefònica, de les
obres d’urbanització al sector Interunviersitari, a Sant Raimon de Penyafort i a
l’espai corresponent a la zona verda dels sectors  C-2 i C-3.

MANTENIMENT

PARC  DE  LA  PAU i SECTOR C-3.

 Gestió i seguiment del manteniment del Parc de la Pau, segons conveni signat
amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

 L’espai públic a mantenir entre el Parc de La Pau i el sector C-3, (Llull-Taulat)
té una superfície de 16 Ha aproximadament.  Durant l’any 2009 s’han realitzat
diferents obres de millores en el Parc en aspectes d’enllumenat, paviments,
plantació d’arbres i poda, amb una inversió de 15.212 € al Parc, i de 6.428 € al
sector C-3.

ESPAIS ZONA FÒRUM I ENTORNS.

 El Consorci del Besòs s’encarrega del manteniment d’aquests espais i el seu
entorn, en compliment del que s’estableix al conveni signat amb l’Ajuntament de
Barcelona i Sant Adrià en data 22/04/05.

L’espai a mantenir té una superfície d’unes 31 Ha aproximadament, distribuïdes
entre territori de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona. Les tasques de
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manteniment a realitzar en l’espai pertanyent a Sant Adrià són neteja,
manteniment dels parcs i jardins, clavegueram, enllumenat públic, i vials.  Pel
que fa a la part de Barcelona les tasques són de neteja, enllumenat, i parcs i
jardins.  Quant al  consum elèctric, es gestiona considerant la totalitat de la
superfície.

El manteniment de tots aquests espais durant l’any 2009 ha suposat una
despesa de 662.732 €.

ENERGIES I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS

XARXA AIGÜES FREÀTIQUES. UTILITZACIÓ PER A USOS PÚBLICS.

 Seguiment, en coordinació amb CLABSA, del funcionament i manteniment de la
xarxa de reg amb aigua del freàtic al costat dret del riu Besòs, a l’àmbit del
Consorci.

 Seguiment, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de la
implantació de nous trams de la xarxa a l’àmbit del barri de La Mina, el Parc del
Besòs i els anomenats Camps de la Federació.

SERVEI DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
(CENTRAL RSU).

 En data 27 de gener de 2009 es va adjudicar el servei de recollida RSU pel
sistema de pneumàtica a l’empresa Ros Roca, SA,  servei  que s’inicia l’1 de
gener de 2009 fins el 31 d’octubre de 2012, amb un import de 327.278 € per
l’any 2009.

El servei està funcionant amb la supervisió tècnica del Consorci del Besòs i
l’assessorament de la comissió tècnica constituïda pel Consorci del Besòs,
l’Ajuntament de Sant Adrià i l’Ajuntament de Barcelona. El número de bústies
implantades és de 69 a Barcelona i 33 a Sant Adrià, havent-se recollit un total
de 985 tones d’escombraries  tot l’any 2009.

 Es continua realitzant la supervisió de la implantació d’aquest servei als nous
àmbits en execució i desenvolupament, com ara el barri de La Catalana a Sant
Adrià de Besòs, la zona Besòs (pertanyent a Barcelona) i el sector C-4,
corresponent al futur Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.
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 En data 1 d’octubre de 2009 la comissió tècnica aprova el projecte de reparació
de les arquetes de la xarxa pneumàtica de RSU, ateses les filtracions que es
produeixen d’aigua del freàtic, per un import de 121.108.- €

DISTRICT HEATING & COOLING.

 Seguiment del funcionament de la xarxa en col·laboració amb la societat
explotadora Districlima, SA.

 Durant el 2009 s’ha incorporat a la xarxa, com a nou client, el conjunt
d’instal·lacions del Decathlon, ubicades al recinte del Port del Fòrum.

 S’ha realitzat el seguiment de la implantació a la central de dos màquines de
compressió de 7 Mw amb variador de velocitat i un bescanviador de vapor
d’aigua calenta de 5,1 Mw, obres finalitzades durant el mes de juliol de l’any
2009.

 Aprovació de nous índexs de referència per al càlcul dels preus de fred i calor
a aplicar als clients, atesa la liberalització dels mercats energètics.  Per dur a
terme aquests nous índexs el Consorci del Besòs, conjuntament amb l’empresa
municipal 22@, va encarregar a l’empresa especialitzada en aquesta matèria,
ENERGIA LOCAL, la realització d’una proposta de tarifes a aplicar per al càlcul
del preu del consum d’energia, la qual ha estat estudiada i finalment
consensuada pel contractista Districlima, SA, com a societat explotadora del
servei de subministrament de fred i calor en l’àmbit del Consorci del Besòs.

 Aprovació del projecte de connexió de servei d la xarxa de fred i calor a la
Federació de Vela i inici de les obres durant el mes de novembre de 2009.

 Balanç Mediambiental del subministrament de fred i calor durant el 2009.

CONSUMS

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Fred 24.032 27.765 40.862
Calor 14.074 15.765 21.167

Nota: unitats en Mwh
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COMBUSTIBLE CONSUMIT

ESTALVI D‘ENERGIA I REDUCCIÓ EMISSIONS CO2

CENTRAL TÈRMICA CICLE COMBINAT I GASODUCTE “RAMAL BESÒS”.

 Seguiment de les obres d’implantació de la nova central de cicle combinat de
800 Mw al sector “E” delimitat en la Modificació de PGM del sector del front
litoral i marge dret del riu Besòs, inclòs el nou emissari marí d’aigües de
refrigeració que s’ha instal·lat a la central de cicle combinat, havent suposat
importants afectacions al Parc de la Pau.

 Seguiment de les obres d’implantació del tram final del gasoducte “Ramal
Besòs” a la llera  de la desembocadura del riu, iniciades durant l’any 2008 per
l’empresa Enagas, finalitzades durant el mes de setembre de 2009 i
actualment, pendents de recepció.

PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES INSTAL·LADES AL TERRAT DE L’EDIFICI
BESÒS, A SANT ADRIÀ DE BESÒS.

 Control i inspecció del funcionament i manteniment de les instal·lacions de
producció elèctrica mitjançant plaques fotovoltàiques instal·lades al terrat de
l’Edifici Besòs,amb una potència de 7,5 kW.  Durant l’any 2009 s’ha produït un
total de 7.585 kW/h  els quals han generat un import de 3.523 €.

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Estalvi d'energia primària 51% 52 % 51%
Reducció d'emissions de CO2
respecte solucions energètiques convencionals 56% 57 % 58%

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Vapor TER,SA 23.560 34.561 34.895
Gas Natural 786 880 940
Electricitat 2.356 5.567 9.926

Nota: unitats en Mwh
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ADJUDICACIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC, EN APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI
DE LIBERALITZACIÓ DEL MERCAT ELÈCTRIC.

 Amb data 17 de desembre de 2009  es van aprovar els plecs de condicions per
a l’adjudicació del subministrament d’electricitat als 11 punts de serveis
responsabilitat del Consorci del Besòs, que van ser adjudicats posteriorment, a
l’empresa NEXUS ENERGIA.

SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER ESTALVI DE CONSUM ELÈCTRIC.

En el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica promogut
per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Besòs
ha sol.licitat, per a l’any 2009, les següents subvencions:

 D’un import de 12.408 € per a l’execució del projecte d’estalvi d’energètic al
Parc de La Pau, valorat en 31.020 €.

 Un import de 10.280 € per al projecte de millora de l’eficiència energètica a
l’enllumenat exterior existent a l’espai Fòrum, valorat en 25.700 €.

Vista aèrea part de l’Esplanada Fòrum.
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Àmbit Campus Interuniversitari.  Estat actual.

Imatge del futur
Campus Interuniversitari.
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ÀREA ECONÒMICO ADMINISTRATIVA I
DE COMUNICACIÓ

GESTIÓ ECONÒMICO FINANCERA

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

-    Control de pressupostos
- Seguiment d’ingressos (taxes, subvencions,…)
- Gestió de la tresoreria
- Elaboració d’informes econòmics
-    Coordinació i seguiment dels serveis d'auditoria

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

La gestió administrativa del Consorci comprèn, com a més significatives, les
següents tasques:

- Gestió dels recursos humans de l’entitat
- Gestió de concursos per a l'adjudicació de diferents treballs i serveis
- Elaboració de contractes de prestació de serveis
- El control i seguiment d’expedients

A continuació es presenta un detall quantitatiu i descriptiu del Registre de
documents, expedients, contractes, i documents emesos pels serveis jurídics que
donen suport als temes legals, i de l’arxiu i organització digitalitzada existent al
Consorci per tal de disposar-ne d’una eficient consulta i difusió.

- REGISTRE GENERAL DEL CONSORCI

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Registre Entrada 991 1.069 1.038
Registre Sortida 363 613 651
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CONTROL  D'EXPEDIENTS I  DOCUMENTS

EXPEDIENTS

Durant l'any 2009 s'han obert un total de 460 expedients econòmics i un total de
54 en relació a diferents expedients urbanístics.

RESOLUCIONS dictades per diferents òrgans del Consorci.

ANUNCIS en Butlletins Oficials o en diaris de major difusió

ASSISTÈNCIA Serveis jurídics

El Despatx d'Advocats Bel Advocats SL, ha prestat assessorament jurídic al
Consorci del Besòs durant tot l'any 2009 per tal de facilitar i resoldre totes les
actuacions jurídico-administratives, especialment en els temes legals que
comporten les resolucions de la Junta de Direcció del Consorci i els acords dels
diferents òrgans del mateix President, Vicepresident i Gerència.

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Resolucions 98 83 43

Any 2007 Any 2008 Any 2009

BOP 14 28 18
DOGC 1 0 2
La Vanguardia 0 0 1
El Periodico 7 9 12
El Punt 1 1 0
l'Independent 1 1 0

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Informes 41 12 31
Propostes 22 29 34
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També ha comportat un reforç en l'elaboració de Plecs administratius, redacció de
diversos convenis i formulació de respostes a diferents al.legacions presentades
contra l'aprovació d'alguns projectes.

Complementàriament i molt substancialment, els Serveis Jurídics han estat
vinculats, directament i específicament, a 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 2009.

 Amb relació al Projecte de reparcel.lació del sector de La Catalana es van
presentar 27 recursos contenciosos-administratius, 4 d’ells, referits a uns
mateixos titulars,  els quals a data 31/12/09 presenten la següent situació:

 Amb relació al Projecte de reparcel.lació de l’àmibt C-3 (Llull-Taulat), es van
interposar 5 recursos contenciosos-administratius contra la seva aprovació
definitiva, havent-se dictat Sentència judicial d’estimació parcial en tots ells.
Només un cas va derivar en recurs d’apel.lació, que també va resultar, per
Sentència, d’estimacio parcial.

7

9

2

5

4

finalitzats per Sentència en primera instància, 
dels quals:
     1  Declarat inadmissible
     1  Desestimat
     2  Estimats parcialment

en fase de prova o conclusions
derivats en recursos d'apel.lació pendents 
de Sentència
arxivats provisionalment
arxivats definitivament per declarar-se 
caducada la instància de la part actora o per 
desestiment
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CONVENIS  subscrits i/o vigents  durant l'exercici 2009:

DATA 
SIGNATURA

OBJECTE
ENTITATS 
IMPLICADES VIGÈNCIA

15/02/2005

Encomana de gestió a BSM,SA 
per gestionar els espais de domini 
públic dins l'àmbit del Consorci del 
Besòs.

 - Consorci del Besòs
 - Barcelona de Serveis Municipals, SA.

5 anys

07/09/2006

Establir marc de col.laboració per a la 
construcció, per part del Consorci del 
Besòs, d'un vial de connexió entre el 
front litoral i la Sagrera.

 - Dept. Política Territorial i Obres Públiques
 - Ajuntament de Barcelona
 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 - Consorci del Besòs

Fins a la total 
execució del vial 
objecte del conveni.

17/10/2006

Encàrrec de gestió a BIMSA per a 
l'execució de la construcció del vial de 
connexió Front Litoral-Sagrera

 - Dept. Política Territorial i Obres Públiques
 - Ajuntament de Barcelona
 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Fins la total 
execució del vial 
objecte del conveni.

18/11/2008

Encàrrec al Consorci del Besòs de la 
gestió i manteniment de totes les 
instal.lacions de RSU a l'àmbit del 
Fòrum i entorns.

 - Ajuntament de Barcelona
 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 - Consorci del Besòs

4 anys i prorrogable 
a 4 més.

30/06/2006

Incorporar el Parc de la Pau al
 conjunt d'espais a mantenir pel 
Consorci del Besòs

 - Consorci del Besòs
 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Actualitzat 
anualment

31/01/2008

Encàrrec de gestió a BIM,SA per a  la 
redacció i posterior execució del 
projecte d'urbanització del sector del 
Campus Interuniversitari Diagonal-
Besòs.

 - Consorci del Besòs
 - Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs
 - Barcelona Infraestructures Municipals, SA

Termini fins que 
durin les actuacions 
necessàries per al 
desenvolupament 
urbanístic del sector 
C-4.

02/06/2009

Protocol addicional Segon
a l'encàrrec de gestió a BIM,SA, de 
data 31/01/08 (encàrrec a la UPC: 
redacció projecte pantalles).

 - Consorci del Besòs
 - Consorci del Campus Interuniversitari del Besòs
 - Barcelona Infraestructures Municipals, SA

Previsió finalització 
obres.Octubre 2010

07/04/2008

Encàrrec al Consorci del Besòs de 
totes de les actuacions necessàries 
per a l'execució de les obres 
d'urbanització de la zona verda dels 
àmbits C-2 i C-3.

 - Consorci del Besòs
 - Barcelona Gestió Urbanística, SA

Fins al total 
compliment del seu 
objecte

14/07/2008

Encàrrec al Consorci del Besòs de 
totes les actuacions necessàries per a 
l'execució de les obres d'urbanització 
de la zona verda dels àmbits C-2 i C-3.

 - Consorci del Besòs
 - Junta de Compensació àmbit C-3 (Llull-Taulat)

Fins a la recepció 
definitiva de les 
obres

18/11/2008

Encàrrec al Consorci del Besòs de la 
gestió i manteniment de totes les 
instal.lacions de RSU a l'àmbit del 
Fòrum i entorns.

 - Ajuntament de Barcelona
 - Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
 - Consorci del Besòs

4 anys.  Prorrogable 
a un màxim de 4 anys 
addicionals.
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CONTRACTES  subscrits i/o vigents  durant l'exercici 2009:

Relatius a encàrrecs efectuats pel Consorci

OBJECTE ADJUDICATARI OBLIGACIONS
RECONEGUDES

Tasques de supervisió de projectes J.M. Rigau 17.980
Redacció informe i dictament Edifici
Gran Via, 25

Javier Jambrina 6.217

Redacció de Modificació de PGM, àmbit
Sant Raimon de Penyafort

Jornet- Llop-Pastor, SLP 30.870

Redacció projecte millora aparcament
ubicat a Sant Raimon de Penyafort

Consultoria Ingenieria Civil, SA 9.744

Redacció de Modificació PGM, àmbit
Monsolís

Salvador Matas, arquitectes, SL 66.960

Treballs tècnics i revisió projecte
reparcel.lació sector C-4

Rosa Isern 4.500

Serveis Tècnics avantprojecte zona
esportiva Camps del Besòs

Lagula arquitectes, SL 40.020

Redacció Pla de millora urbana àmbit,
Sant Raimon de Penyafort

Pere Serra, arquitectes,SL 80.500

Estudi de mobilitat àmbit Monsolís Barcelona Regional, SA 22.000
Senyalització carril bici riu Besòs Cosntrucciones Cosremo, SL 82.432
Assistència tècnica procés adjudicació
obres urbanització àmbit C-2 i C-3

J.M. Rigau 10.344

Responsable projecte urbanització àmbit
C-2 i C-3

J.M. Rigau 15.500

Obres d’urbanització àmbit C-2 i C-3 Projectes i Serveis Benjumea 488.239
Direcció obra d’urbanització C-2 i C-3 SBS Simon y Blanco 20.500
Estudi de viabilitat cobriment Sant
Raimon de Penyafort

Enginyeria Raventós, SL 5.800

Infografía eix Sagrera-Fòrum/ places
Gran Via

Saida Dalmau Alsina 3.155

Informe Avaluació cobriment Via FFCC Duatis arquitectes, SLP 2.784
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Relatius a adjudicacions efectuades per BIMSA:

En el marc de l’encàrrec de gestió del Consorci de data 17/10/06 per a l’execuciò
del vial de connexió Front Litoral-Sagrera.

OBJECTE EMPRESA IMPORT
ADJUDICACIÓ

Projecte d’urbanització Sant Raimon de Penyafort. Tram III
(incloent substitució edicles i reparació dels aparcaments)
Obres execució FCC Construccion, SA 3.716.619
Coordinació de Seguretat i Salut AYESA 19.430

Projecte remodelació de la Gran Via entre c. Extremadura i c. Sant Raimon de Penyafort i
construcció de nou pont sobre la C-31.  Tram I
Execució de les obres. (Fase 1) Dragados, SA 8.476.177

Direcció d’obres. (Fase 1). UTE SBS Simon y Blanco SLP-
OFEP SA 397.487

Coordinació de seguretat i salut. (Fase 1) GPO Ongenieria 34.336

En el marc del Protocol addicional segon a l’encàrrec de gestió de data 31/01/08 per a
la urbanització del sector C-4.

OBJECTE EMPRESA IMPORT
ADJUDICACIÓ

Projecte d’execució de les pantalles al nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
Obres execució UTE Ferrovial – RK Rodio Kronsa 12.070.550

Auditoria i revisió del projecte Auditorias e Ingenierias, SA
(AUDING, SA) 11.020
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Relatius al funcionament ordinari de l’entitat

OBJECTE ADJUDICATARI OBLIGACIONS
RECONEGUDES

Consultoria serveis jurídics Barcelona Espais legals, advocats, SL 47.560
Consultoria i assistència serveis tècnics Greccat, SL 40.507
Auditoria comptable Faura Casas 4.826
Protecció de dades Nifled, SL 1.453
Servei neteja oficines Consorci Llobet, SA 12.286
Manteniment ascensor oficines Consorci Ascensores mar, SL 1.479
Manteniment aire condicionat RSR3, SL 756
Assegurança Responsabilitat Civil Marsh, SA 3.436
Assegurança seu Consorci Mapfre, Seguros Generales, SA 903
Manteniment fotocopiadora Konica Minolta, SA 694
Manteniment Programa Sical T-Systems ITC Ibèrica, SAU 1.062
Manteniment plaques fotovoltàiques TFM, Energia Solar fotovoltaica, SA 323
Prevenció aliena Asepeyo 1.075

INFORMÀTICA

 Aplicacions específiques:  De comptabilitat – SICAL- Bestreta – Pagaments –
Despesa - 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
en l’àmbit extern (pàgina WEB).

DOSSIER DE PREMSA

Any 2007 Any 2008 Any 2009

Notícies 105 98 83
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COMUNICACIÓ

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

- Consultes a la web del Consorci.

Sense comptar les entrades o visualització només de la pàgina d'inici, és a dir,
considerant les consultes que s'han realitzat endinsant-se en alguna de les
informacions que es donen en els diferents apartats de la pàgina, mensualment ha
hagut una mitjana de 933 consultes.

Zona verda  sectors Llull-Taulat i
Sant Raimon de Penyafort
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CRONOLOGIA – ANY 2009

20 de febrer Inauguració de l’Oficina Tècnica del Besòs integrada pels
ajuntaments de cinc municipis de la conca del Besòs –Badalona,
Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona i Montcada– i pel Consell
Comarcal del Barcelonès, que ha de coordinar i liderar els
projectes urbans en l’Àrea Nord de Barcelona.

2 de març Acord adoptat per la Junta de Direcció del Consorci del Besòs,
pel qual s’integra el Consorci del Besòs com a membre del
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

16 de juny Finalització de les obres relatives a la urbanització de la zona
verda a l’illa central del barri de Via Trajana, als termes
municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

20 de juliol Posada en servei del carril bici en l’àmbit del Consorci del
Besòs.

14 de juliol Acte de col.locació de la 1ª pedra de la Torre Espiral, al
Campus Diagonal-Besòs.

27 de juliol Subscripció del conveni entre el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la UPC,
el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i el
Consorci del Besòs, relatiu al finançament d’una part de les
obres d’infraestructura  del Campus Interuniversitari.

Agost Posada en servei de l’Estació de Servei Cepsa, SA, al nou
emplaçament Llull/Eduard Maristany.

3 de setembre Publicació al BOP de l’acord de constitució i aprovació de dret
real de superfície a favor del Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, per a la construcció d’un edifici destinat a oficines i
equipament universitari, per part de les entitats públiques
propietàries del sector.

5 de setembre Inauguració del Nou pont al sector de La Catalana que
connecta aquest barri amb el centre de la vila.



Memòria de gestió
     2009

Pàgina  - 59 -

24 de setembre Inauguració del nou centre comercial Decathlon dins el recinte
del Port Fòrum.

6 d’octubre Inici de les obres del tram III de l’Eix de connexió Sagrera-
Fórum, comprès entre el c/ Cristòfol de Moura i la Gran Via.

19 d’octubre Subscripció d’un conveni entre Barcelona de Serveis
Municipals, SA, com a entitat encarregada de la gestió i
explotació del Zoològic de Barcelona, i Barcelona
d’Infraestructures Municpals, SA, per a regular l’execució de
les obres de construcció del zoo marí de Barcelona.

30 de novembre Aprovació provisional de la Modificació de PGM i del Pla de
Millora Urbana al sector Grup d’Habitatges de Via Trajana.

3 de desembre Finalització obres d’urbanització de la zona verda compresa
entre els sectors C-2 i C-3, amb front a Sant Raimon de
Penyafort, al terme municpal de Sant Adrià de Besòs.

3 de desembre Inscripció al Registre de la Propietat núm. 2 de Santa Coloma
de Gramenet del Projecte de reparcel.lació al sector C-4,
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

17 de desembre Acte d’inici d’obres dels edificis de la UPC al Campus Diagonal-
Besòs.

Desembre Finalització obres de construcció dels edifics d’habitatges de
reallotjament al sector de La Catalana.

23 de desembre Posada en servei del primer tram de l’eix de connexió Fórum-
Sagrera, corresponent al tram que va del c. Llull al c. Cristòfol
de Moura.

28 de desembre Inscripció al Registre de la Propietat núm. 21 de Barcelona del
Projecte de reparcel.lació al sector C-4, Campus
Interuniversitari Diagonal-Besòs.
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Àmbit futur zoo marí.  Estat actual
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