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PRESENTACIÓ 
 
L’activitat del Consorci, per la seva naturalesa d’ens públic de caràcter local amb 
finalitat urbanística i d’infraestructures en un determinat àmbit territorial, s’ha centrat 
durant l’any 2011 en l’execució de les actuacions definides en el Pla d’actuació 
bianual aprovat per la Junta de Direcció del Consorci el 23 de març del 2010, a les que 
s’hi ha afegit algunes noves necessitats, aparegudes amb posterioritat, que s’han 
considerat necessari realitzar. No obstant això, les actuacions realitzades s’han 
desenvolupat sota la influència de la crÍtica situació econòmica en la que ens trobem, 
que ha provocat una substancial reducció d’inversió tant pública com privada. Tot i 
aquest context general, les grans obres d’infraestructura i desenvolupament urbà que 
es trobaven en curs, han pogut continuar a un acceptable ritme, sense que hagi 
calgut interrompre en cap cas la seva execució. 
 
Entre les actuacions iniciades anys anteriors i que al llarg del 2011 han continuat la seva 
execució, cal citar les obres d’infraestructura del Campus Interuniversitari, amb la 
construcció de les pantalles perimetrals per poder efectuar el buidat de terres del 
sector i les pantalles de bentonita-ciment per a compartimentar el terreny o en 
diferents peces que permetin construir cada edifici de manera independent sense que 
li afecti el nivell freàtic. Aquesta inversió, ha estat finançada per la UPC i l’IREC, en 
compliment dels Convenis subscrits amb aquestes entitats. 
 
Una altra de les actuacions de referència del Consorci en els darrers anys, com és la 
connexió Front marítim – Sagrera, ha continuat amb l’execució del tram corresponent 
al cobriment de la Gran Via, amb la consegüent urbanització dels parcs simètrics que 
s’estenen davant els edificis entre el pont d’Argentina i Sant Raimon – Via Trajana, de 
tal manera que a finals de l’any 2011 estava pràcticament conclosa l’obra 
contractada i iniciada una segona fase consistent en la col·locació d’una passera de 
vianants per sobre de la Gran Via i la col·locació de les pantalles sono reductores. 
 
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 2009, 
queda pendent l’aprovació del Pla de millora urbana del sector de Sant Raimon entre 
Gran Via i Guipúscoa redactat per encàrrec del Consorci l’any anterior i tramès a 
l’Ajuntament de Sant Adrià. L’execució d’aquest planejament urbanístic permetrà la 
reordenació urbana del sector  obtenint el sòl necessari per a la implantació del vial en 
aquell tram, pel qual s‘ha encarregat la redacció del projecte executiu un cop 
aprovat el Projecte bàsic per part d’aquest Consorci.  
 
En el sector de La Catalana ha prosseguit el procés de reallotjament de les famílies 
afectades als nous edificis construïts a aquest efecte per part de la Junta de 
Compensació, el que comporta l’immediat enderroc dels edificis antics amb la 
consegüent transformació de la imatge del barri. Per això, ha calgut prèviament 
procedir, a la recepció i posada en servei de les obres d’urbanització de diverses 
peces del sector que han permès atorgar les corresponents llicències de primera 
ocupació als habitatges. Per altra part, s’han iniciat les obres d’urbanització del sector 
comprés entre Cristòfol de Moura i Eduard Maristany, amb aprovació i execució de 
projectes específics com el del clavegueram. 
 
Cal significar que en el procés d’execució del planejament en aquest sector de La 
Catalana, i per tal de facilitar el reallotjament de famílies afectades amb insuficients 
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recursos econòmics, el Consorci ha hagut de realitzar una funció novedosa i no 
inicialment prevista dins les seves competències, com ha estat l’adquisició en propietat 
d’alguns habitatges per poder-los posar a disposició de les famílies en aquesta situació.  
 
Seguint amb obres d’urbanització, en aquest cas d’iniciativa pública, cal mencionar 
l’execució del conjunt d’obres al Front marítim entre Rambla Prim i Josep Pla amb una 
inversió total de més de sis milions d’euros, que ha significat una profunda 
transformació de la imatge i funcionalitat del sector, possibilitant alhora la implantació 
d’infraestructures tan bàsiques pel funcionament ciutadà com el punt verd i el Parc de 
neteja. En el mateix context, encara que en un altre ordre d’actuacions, convé citar la 
posada en funcionament del museu d’Història Natural a l’edifici Fòrum. 
 
Pel que fa a les accions a la part del front marítim corresponent específicament a 
l’àmbit Fòrum, convé senyalar la posada en funcionament de la Central de Creació 
del Circ, les gestions i tràmits necessaris per a possibilitar la propera implantació del 
Vaixell-hotel al Port del Fòrum, així com la modificació de la línia de delimitació de la 
zona marítim terrestre. 
 
En matèria mediambiental, a més del manteniment dels espais públics a càrrec del 
Consorci, s’ha continuat amb la gestió de la xarxa de residus sòlids urbans (RSU), 
incloent la reparació de diversos pous de registre de la xarxa que presentaven 
defectes i ocasionaven l’entrada d’aigua. També la gestió del contracte amb 
l’empresa subministradora del sistema de climatització ha donat lloc a contínues 
accions de gestió. L’extensió de la xarxa, continúa a ritme lent però ferm a l’àmbit del 
Consorci, creant les condicions per a que s’hi puguin connectar edificis de futura 
construcció com els del Campus Interuniversitari.  
 
En la utilització dels grans espais públics que es troben en l’àmbit del Consorci, 
bàsicament a l’esplanada i a la plaça del Fòrum, s’ha prosseguit per part de l’empresa 
municipal BSM a qui es va encarregar la dinamització d’aquest espais. Seguint la línia 
marcada en els darrers anys, l’orientació de les activitats es decanta progressivament 
cap a activitats de tipus més familiar i diürn, passant de 9 a 6 els actes de nit. 
 
Entre altres actuacions de gran rellevància executades en l’àmbit del Consorci, s’ha 
de citar la posada en funcionament de la segona central elèctrica de cicle combinat 
en el sector “E”, el que ha permès el tancament definitiu de la central elèctrica situada 
a l’altra banda del riu, fora de l’actual àmbit territorial del Consorci. 
 
Per a dur a terme tota aquesta activitat han calgut adoptar les corresponents 
resolucions i acords, així com subscriure diversos convenis amb altres institucions i 
diferents contractes amb professionals. Tot aquest conjunt d’activitat desenvolupada 
al llarg de l’any 2011, en el que s’han celebrat dues Juntes de Direcció de l’Entitat, es 
pretén reflectir, de la manera més clara possible a les pàgines que segueixen d’aquest 
document. 
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ÀMBIT  TERRITORIAL 
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JUNTA  DE  DIRECCIÓ 
 
 
Durant l’any 2011 amb motiu de les eleccions municipals celebrades al mes de maig, 
es van constituir noves corporacions municipals, en conseqüència i segons preveuen 
els estatuts del Consorci, ambdós ajuntaments van adoptar llurs acords designant els 
respectius regidors per formar part de la Junta de Direcció del Consorci, com s’indica a 
continuació: 
 
EN REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, per resolució de data 19 de 
setembre de 2011, es van designar els següents membres: 
 
President (p.d) : Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
Membres:   Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
   Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro 
   Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
   Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader 
   Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
 
 
EN REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, per acord del Ple de data 
4 de juliol de 2011, es van designar els següents membres: 
 
Vicepresident:  Im. Sr. Jesús M. Canga Castaño 
Membres:   Im. Sr. Joan Callau Bartolí 
   Im. Sr. Pedro Rivero Hidalgo 
   Im. Sr. Gregorio Camacho Alcalde 
   Im. Sr. Jesús A. García Bragado 
   Im. Sr. Xavier Soley Manuel 
 
 
Des de gener de l’any 2011 fins la data dels acords referits, els membres de la Junta de 
Direcció van ser els següents: 
 
President:  Im. Sr. Jordi Hereu i Boher 
Membres:  Im. Sr. Ramon Garcia-Bragado i Acín 

Ima. Sra. Gemma Mumbrú i Moliné 
Im. Sr. Francesc  Narvàez i Pazos  
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete 
Ima. Sra. Elsa Blasco i Riera 

Vicepresident:  Im. Sr. Jesús Maria Canga i Castaño 
Membres:  Im. Sr. Joan  Callau i Bartolí 

Im. Sr. Pedro Rivero i Hidalgo 
Im. Sr. Gregorio Camacho i Alcalde  
Im. Sr. Salvador  Aragall i Baides  
Im. Sr. Josep  Sabadell i Cardús  
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ASSISTENTS  A  LES  JUNTES, PER DISPOSICIÓ ESTATUTÀRIA 
 
Sr. Antoni Ollé i Dorca 
Gerent  
 
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. Manuel  Odón Mallo i Gómez 
Secretari delegat de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Sr. Javier Martínez i Gilaberte 
Interventor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
 
 



 

Memòria d’Activitats 2011  13 
 
 

RECURSOS  HUMANS 
 
PLANTILLA DEL CONSORCI DEL BESÒS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Javier Martínez Gilaberte  Interventor 
Manuel Odón Mallo Gómez  Secretari delegat  
 
 
SERVEIS D'ASSESSORIA I CONSULTORIA HABITUALS  
 
Tècnica:  GRECCAT, SL  
Jurídica:  BARCELONA ESPAI LEGAL, SL                                                                                                                      
 
 
D'ADMINISTRACIÓ I D'INFORMÀTICA 
 
G4 Solucions Informàtiques, 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.  
Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL.   
Nifled, SL, protecció de dades. 

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 

Jordi Canela Farré Responsable Serveis jurídics Laboral Fix 

Laura García Saldaña Tècnic mijtà  d’Administració general Laboral Fixa 

Olga Domínguez García Administrativa Laboral Fixa 

Carmen Gómez Jiménez Administrativa Laboral Fixa 

Montse Navarro Blanquez Auxiliar  administrativa Laboral Temporal 

Carmen Rendón Montiel Administrativa   Laboral Fixa 
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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 2011 van celebrar-se 2 sessions ordinàries, el 24 de març, i el 21 de 
d’octubre. 
 
També se celebrà una sessió el 6 de juny amb un únic punt de l’ordre del dia relatiu a 
l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior. 
 
Els temes més rellevants tractats a cadascuna d'elles són els següents: 
 
 
JUNTA DEL DIRECCIÓ DEL 24/03/11 
 
 
PRENDRE CONEIXEMENT del document presentat per l’entitat promotora, SUNBORN OY,  
per a la implantació del vaixell-hotel a la plaça del Moll de la Vela s/n, al terme 
municipal de Sant Adrià de Besòs; i DELEGAR en la vicepresidència l’aprovació del 
projecte d’implantació. 
 
APROVAR INICIALMENT el projecte de conducció provisional de les aigües residuals de 
La Catalana a l’EDAR del Fòrum. 
 
RESTAR ASSABENTATS de diferents resolucions dictades per la Vicepresidència del 
Consorci del  Besòs, essent les més rellevants les següents: 
 
 

 Resolució de data 30 d’agost de 2010 d’aprovació de la modificació del 
projecte de reparació d’arquetes d’instal·lacions de RSU a l’àmbit del 
Consorci del Besòs un pressupost de 120.856,51 €. 

 Resolució de data 15 de desembre de 2010 de recepció de les obres 
d’urbanització de la plaça Antoni Gaudí del sector La Catalana, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

 Resolució de data 19 de gener de 2011 d’aprovació inicial del Projecte 
d’execució de les pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels 
recintes dels edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. 

 Resolució de data 1 de febrer de 2011 de resposta a la sol·licitud formulada 
per l’IMPSOL, en el sentit de declarar alliberats de la càrrega de reallotjament, 
els 2 habitatges de protecció oficial relacionats. 
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PRENDRE CONEIXEMENT de l’Informe sobre l’activitat del Parc del Fòrum durant l’any 
2010 portada a terme per Barcelona Serveis Municipals, SA, en compliment del conveni 
subscrit amb el Consorci del Besòs, en data 15 de febrer de 2005. 
 
APROVAR la Memòria d’Activitats del Consorci del Besòs de l’any 2010. 
 
DONAR COMPTE de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2010. 
 
APROVAR INICIALMENT el Compte General del Consorci de l'exercici 2010. 
 
DONAR COMPTE de les modificacions de crèdit núm. 1 i 2 del Pressupost General de 
l ’any 2011. 
 
 
JUNTA DE DIRECCIÓ DEL 21/10/11 
 
DONAR COMPTE dels nomenaments dels nous representants de l’Ajuntament de Sant 
Adrià i de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta de Direcció del Consorci. 
 
APROVAR, l’Operació Jurídica Complementària del 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”. 
 
RESTAR ASSABENTATS de l’Estudi d’accessibilitat i mobilitat a l’interior del recinte del 
Fòrum presentat per Barcelona Serveis Municipals, SA. 
 
APROVAR INICIALMENT, el Projecte executiu d’implantació del vaixell-hotel Sunborn 
Yact Barcelona al Port Fòrum de Sant Adrià. 
 
APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consorci del Besòs; 
la Junta de Compensació del sector de La Catalana; l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs,  REGESA i Pla de Besòs, SA, per al reallotjament de determinades famílies 
afectades per l’execució del Projecte de Compensació del sector de La Catalana. 
 
APROVAR l’addenda del conveni específic subscrit en data 27 de juliol de 2009, 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 Diagonal Besòs. 
 
RESTAR ASSABENTATS de la recepció del Document “PLA BESÒS. Enfortint una 
centralitat metropolitana emergent” elaborat i remès per Barcelona Regional. 
 
RESTAR ASSABENTATS de diferents resolucions dictades per la Vicepresidència del 
Consorci del Besòs, essent les més rellevants les següents: 
 

 Resolució de data 2 de juny de 2011, mitjançant la qual es procedeix a la 
recepció de les obres d’urbanització corresponents a la jardineria, bombeig i 
reg de les zones verdes de La Catalana, incloses la jardineria i reg de les 
places Maruja Mallo i Gerard Calàbia. 
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 Resolució de data 14 de juny de 2011, d’aprovació del projecte executiu 
d’obra civil per l’adequació de la zona exterior i ampliació de la pista 
esportiva de hoquei patins en línia, al carrer d’Extremadura a Sant Adrià de 
Besòs.  

 Resolució de data 1 de juliol de 2011, d’aprovació inicial de la modificació 
del projecte de conducció provisional de les aigües residuals de La Catalana 
a l’EDAR del Fòrum. 

 
APROVAR el Pressupost General del Consorci del Besòs corresponent a l’exercici 2012. 
 
DONAR COMPTE de les modificacions de crèdit núm. 3, 4, 5, 6 i 7 del Pressupost 
General de l'exercici 2011. 
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INFORME  ECONÒMIC EXERCICI  2011 
 

 
L’activitat del Consorci del Besòs es divideix en tres 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 (corrent)

2011 2010 % 2011/ 2010
Despeses de personal (1) 543.275,75 508.110,09 6,92%

Despeses corrents (2) 308.180,20 342.642,95 -10,06%

Inv ersions (3) 101.382,13 869,45 11560,49%

Manteniment espais (4) 694.166,39 707.855,68 -1,93%

Recollida Pneumàtica (5) 361.207,87 413.331,39 -12,61%

Total Obligacions Corrents 2.008.212,34 1.972.809,56 1,79%  

 

 
(4) Capíto l II i IV: Zona Fòrum /Parc Pau/C3

(5) Capíto l II: Recollida Pneumàtica

(2) Capíto l II i IV

(1) Capíto l I

(3) Capíto l  VI

 

Obligacions reconegudes del pressupost (extraordinari)

2011 2010 % 2011/ 2010

Pantalles C4 1.262.060,66 13.386.078,01 -90,57%
Connexió Fòrum-Sagrera 6.566.250,93 4.740.522,09 38,51%
Urbanització Sant Raimon P. 0,00 1.256.181,61 -100,00%
Pisos de La Catalana 342.852,66 0,00
Districlima 1.072.292,00 0,00

Total Obligacions Extraordinàries 9.243.456,25 19.382.781,71 -52,31%  



 

Memòria d’Activitats 2011  18 
 
 

BALANÇ EXERCICI 2011 
 
 
 

A) IMMOBILITZAT 17.061.777,53 10.051.950,69 A) FONS PROPIS 5.160.046,51 4.924.474,46

I. Inversions destinades a l'ús genera 0,00 0,00 I. Patrimoni 1.494.387,89 1.494.387,89
1. Patrimoni 1.494.387,89 1.494.387,89

2. Infraestructures i béns destinats a 0,00 0,00
II. Reserves 0,00 0,00

II. Immobilitzat immaterial 0,00 0,00
III. Resultats del exercicis anteriors 3.430.086,57 3.213.865,15

III. Immobilitzat material 469.392,75 51.657,87
1.Terrenys 77.252,51 IV. Resultat de l'exercici 235.572,05 216.221,42
2. Construccions 433.508,07 167.907,92
3. Instal·lacions tècniques 130.153,96 53.583,76 B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN 12.693.413,62 6.032.902,85
4. Altre immobilitzat 48.859,70 42.954,47 DIVERSOS EXERCICIS
5. Amortitzacions immobilitzat materia -220.381,49 -212.788,28 1. Subvencions de capital rebudes 12.693.413,62 6.032.902,85
6. Provisions 0,00 0,00

C) PROVISIONS PER A RISCOS I 0,00 0,00
IV. Inversions gestionades 12.624.994,78 6.032.902,82 DESPESES

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

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

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

4. Fiances i Dipòsits rebuts llarg termin 0,00 0,00
B) DESPESES QUE CAL DISTRIBUIR 0,00 0,00
EN DIFERENTS EXERCICIS III. Desemborsaments pendents 0,00 0,00

s/accions no exigits
C) ACTIU CIRCULANT 8.086.731,56 16.502.389,81

E) CREDITORS A CURT TERMINI 7.295.048,96 15.596.963,19
I. Existències 0,00 0,00

I. Emissions d'obligacions i valors 0,00 0,00
II. Deutors 7.272.218,90 14.907.436,03 negociables
1. Deutors pressupostaris 6.792.452,44 12.625.819,46
2. Deutors no pressupostaris 450.813,75 2.281.584,44 II. Altres deutes a curt termini 58.422,47 53.373,67
4. Administracions públiques 27.953,48 0,00 4. Fiances i dipòsits rebuts curt termini 58.422,47 53.373,67
5. Altres deutors 999,23 32,13

III. Creditors 7.018.450,43 15.349.756,56
III. Inversions financeres temporals 0,00 0,00 1. Creditors pressupostaris 6.652.135,09 12.816.582,15

2. Creditors no pressupostaris 349.500,19 2.492.662,96
IV. Tresoreria 811.238,72 1.591.679,84 4. Administracions públiques 16.815,15 40.511,45

V. Ajustaments per periodificació 3.273,94 3.273,94 IV. Ajustaments per periodificació 218.176,06 193.832,96

TOTAL ACTIU (A+B+C) 25.148.509,09 26.554.340,50 TOTAL PASSIU (A+B+C+D+E) 25.148.509,09 26.554.340,50
Imports  en €

ANY 2010ANY 2011ANY 2010ACTIU ANY 2011 PASSIU
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COMPTE DE RESULTAT PATRIMONIAL 2011 
 
 
 

A) DESPESES 2.118.250,12 2.968.257,41 B) INGRESSOS 2.353.822,17 3.184.478,83

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

c)Altres despeses externes 0,00 0,00 3. Ingressos de gestió ordinària 3.667,08 5.138,97

3. Despeses de funcionament dels 1.676.519,70 1.640.923,01 a) Ingressos tributàris 3.667,08 5.138,97
serveis i prestacions socials a.3) Taxes 3.667,08 5.138,97

a) Despeses de personal 543.275,75 508.110,09 b) Ingressos urbanístics 0,00 0,00
a.1) Sous, salaris i assimilats 444.076,37 420.224,21
a.2) Càrregues socials 99.199,38 87.885,88 4. Altres ingressos de gestió ordinària 472.127,21 427.265,25

c) Dotacions per a  amortitzacions de l'immobilitza 8.232,64 8.349,01
e) Altres despeses d'explotació 1.125.011,31 1.124.463,91 a) Reintegraments 0,00 196,37

e.1) Serveis exteriors 1.125.011,31 1.124.463,91 b) Treballs realitzats per l'Entitat 25.841,00 0,00
c) Altres ingressos de gestió 443.066,34 426.475,69

4.Transferències i subvencions 423.463,15 440.680,40 c.1) Ingressos accessoris i altres de gestió corre 443.066,34 426.475,69
f) Altres interessos e ingressos assimiliats 3.219,87 593,19

a) Transferències i subvencions corrents 423.463,15 440.680,40 f.1) Altres interessos 3.219,87 593,19
b) Transferències i subvencions de capital 0,00 0,00

5.Transferències i subvencions 1.868.106,74 2.030.955,72
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 18.267,27 886.654,00

a) Transferències corrents 1.868.007,78 2.030.955,72
a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 0,00 0,00 c) Transferències de capital 0,00 0,00
b) Variació de les provisions de l'immobilitzat 18.267,27 0,00 d) Subvencions de capital 98,96 0,00
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis 0,00 886.654,00

6. Guanys i ingressos extraordinaris 9.921,14 721.118,89

e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis 9.921,14 721.118,89

ESTALVI 235.572,05 216.221,42 DESESTALVI
Imports  en €

ANY 2011 ANY 2010DEURE ANY 2010ANY 2011 HAVER
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INDICADORS PROPIS DE NIVELL D’ACTIVITAT  
 

OBRA PÚBLICA CONTRACTADA 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Import 44.591.924 21.461.323 2.475.187
Actuacions 9 13 6

OBRA PÚBLICA PROJECTADA 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Import 82.905.256 14.684.748 1.967.319
Actuacions 9 6 3

CONTRACTES EXTERNS, inclosos els de BIMSA per encàrrec del Consorci

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Nombre 24 12 14
Import 25.633.165 3.922.377 3.014.719

CONVENIS i ENCÀRRECS DE GESTIÓ VIGENTS 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Nombre 10 17 21

ACORDS I RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES, adoptats pel Consorci del Besòs

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Acords de la Junta de Direcció 40 28 20
Resolucions administratives 43 51 54
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INVERSIONS  2011 
 
Durant l’any 2011 l’obra contractada ha suposat un import total de 4.712.379,16 €, dels 
quals 2.475.187,97 € corresponen a inversió pública. Així mateix, s’han aprovat els 
projectes que s’indiquen a continuació, dels quals, alguns estan en fase d’execució i 
d’altres pendents d’executar. 
 
 
 
ACTUACIÓ (contractada durant el 2011) Import (€) Finançament Execució
Obres d’execució de les pantalles plàstiques 
per a la impermeabilització dels recintes dels 
edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

1.399.483,00 Públic BIMSA

Urbanització del carrer Sant Raimon de Penyafort Tram I: 
Semicobertura de la Gran Via / c. Extremadura- S. Raimon de 
Penyafort i nou pont sobre la C-31.  Fase 2

838.339,00 Públic BIMSA

Projecte bàsic d'urbanització Ronda Sant Raimon de Penyafort 
entre c. Llull i Fòrum (Tram 5)

136.390,00 Públic BIMSA

Obres de conducció prov isional de les aigües residuals de La 
Catalana a l'EDAR del Fòrum

238.191,19 Privat
Junta de Compensació
del sector La Catalana

Urbanització fase III, subfase 2 del sector de La Catalana 1.999.000,00 Privat
Junta de Compensació
del sector La Catalana

Reparació murs barana escalinata al port del Fòrum 22.330,73 Públic Consorci del Besòs

Execució de l’obra civ il pel cobriment  de la pista de hoquei 
sobre patins en linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs

13.755,24 Públic Consorci del Besòs

Subministrament i instal.lació d'una carpa pel cobriment   de la 
pista de hoquei sobre patins en linia al carrer Extremadura a Sant 
Adrià de Besòs

64.890,00 Públic Consorci del Besòs

Subtotal Privat 2.237.191,19
Subtotal Públic 2.475.187,97

TOTAL  4.712.379,16      
 
 
ACTUACIÓ (projectes aprovats definitivament) Import (€) Finançament
Projecte d’execució de les pantalles plàstiques 
per a la impermeabilització dels recintes dels 
edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

1.888.674,57 Públic

Projecte de conducció prov isional de les aigües residuals de La 
catalana a l'EDAR del Fòrum

238.191,19 Privat

Projecte per a l’execució de l’obra civ il pel cobriment  de la 
pista de hoquei sobre patins en linia al carrer Extremadura a Sant 
Adrià de Besòs

13.755,24 Públic

Subministrament i instal.lació d'una carpa pel cobriment   de la 
pista de hoquei sobre patins en linia al carrer Extremadura a Sant 
Adrià de Besòs

64.890,00 Públic

Subtotal Privat 238.191,19

Subtotal Públic 1.967.319,81

TOTAL 2.205.511,00  
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ÀREA  DE  GESTIÓ  
URBANÍSTICA I INFRAESTRUCTURAL  
 
 
Des de l’Àrea de gestió urbanística i infraestructures, es duen a terme les tasques 
previstes als estatuts de l’entitat, per la consecució dels objectius específics aprovats  
per la Junta de Direcció del Consorci que es recullen al corresponent Pla i Programa 
d’Actuació. Les actuacions més rellevants efectuades durant l’any 2011 a nivell de 
gestió i execució pròpiament, s’han realitzat als sectors de La Catalana, al nou 
Campus Interuniversitari, als entorns del front marítim i a l’àmbit del nou vial de 
connexió Sagrera-Fòrum. 
 
Per altra part, s’ha dut a terme una col·laboració directa amb les Juntes de 
compensació tant del sector de La Catalana com del sector Llull-Taulat, amb especial 
dedicació als processos de reallotjament dels afectats pels projectes de reparcel·lació 
d’ambdós sectors. 
 
En general, totes les actuacions 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 descriuen les actuacions més significatives dutes a terme durant el 
2011. 
 
 
 
SECTOR LA CATALANA  
OPERACIÓ D’INICIATIVA PRIVADA QUE S’EXECUTA PEL SISTEMA DE REPARCEL.LACIÓ, 
MODALITAT DE COMPENSACIÓ,  EN LA QUAL EL CONSORCI DEL BESÒS ÉS L’ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT. 
 
GESTIÓ 
 

- Informació i atenció individualitzada de diferents afectats al sector. 
 

- Participació com a administració actuant, a les Juntes de Compensació del 
sector, concretament es van celebrar 3 Consells Rector: el 9/03/11,  el 6/04/11 i 
el 5/10/11. 

 
- Procés de reallotjament dels afectats pel projecte de reparcel·lació: 

 
  A 31 de desembre de 2011, hi ha 96 afectats dels quals 81 expedients 

estan resolts (62 escripturats, 4 pendents de signatura i 4 reallotjats en 
lloguer i 11 han renunciat al dret).  Resten pendents de resoldre 15 
expedients. 

 
 Subscripció d’un conveni de col.laboració interadministrativa el 7 de 

novembre de 2011, amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la 
societat privada municipal Pla de Besòs, SA, la Junta de Compensació 
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del sector de La Catalana i la societat urbanística metropolitana de 
rehabilitació i gestió, SA (REGESA), per al reallotjament de vuit famílies 
afectades per l’execució del planejament del sector, i que per la seva 
manca de recursos econòmics no han pogut assolir el seu reallotjament 
en règim de compravenda, amb l’objectiu de fer possible el 
reallotjament mitjançant l’accés als habitatges per títol diferent al de 
propietat. 

 
En execució del referit conveni s’han realitzat les següents gestions: 

 
 En una primera fase, s’han adquirit per part del Consorci del 

Besòs 4 habitatges al sector, mitjançant escriptura pública de 
data 25 de novembre de 2011, atorgada davant Notari. 

 S’ha sol.licitat al Departament d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització de la compravenda dels habitatges. 

 S’han signat amb la Junta de Compensació les corresponents 
modificacions dels mutus acords amb les famílies afectades. 

 S’ha coordinat amb l’empresa Pla de Besòs, encarregada 
segons el conveni de la gestió i administració dels habitatges, la 
signatura dels corresponents contractes d’arrendament/cessió 
d’ús amb les famílies afectades. 

 
- Aprovació administrativa del Projecte de conducció provisional de les aigües 

residuals de La Catalana a l’EDAR del Fòrum, per la Junta de Direcció de març 
2011. L’objecte d’aquest projecte és definir l’obra civil necessària per a conduir 
provisionalment, a l’EDAR del Fòrum, les aigües fecals dels nous edificis que 
s’han construït i els que estan previstos construir, a l’àmbit corresponent a la 
Fase II de la urbanització del sector de La Catalana, així com les aigües fecals 
corresponents a les actuals vivendes situades a la part corresponent a l’àmbit 
de la Fase III de la Urbanització, encara no executada. 
 
El projecte es va sotmetre a informació pública durant el període d’un mes, 
publicant-lo al BOP de data 24 de març de 2011 i al diari El Periodico de data 
31 de març de 2011, sense que durant l’esmentat període es presentessin 
reclamacions ni al.legacions, per la qual cosa el projecte es considerà aprovat 
definitivament. Posteriorment es va aprovar una modificació del mateix, 
l’objecte del qual va ser canviar el traçat de la conducció com a 
conseqüència de l’existència de diferents serveis afectats.  Es va publicar al 
BOP de 13 de juliol de 2011. 

 
 

EXECUCIÓ  
 

- S’inicien durant el mes de maig les obres corresponents a la conducció 
provisional de les aigües residuals de La Catalana a l’EDAR del Fòrum.  Van ser 
licitades per la Junta de Compensació del sector de la Catalana, i es van 
adjudicar a Eurocatalana, SL,  per un import de 238.191 €.  Està previst finalitzar-
les durant el primer trimestre del 2012. 

 
- Recepció d’obres finalitzades al sector nord de La Catalana incloses al projecte 

d’urbanització, concretament, les corresponents a la jardineria, bombeig i reg 
de les zones verdes, incloses la jardineria i reg de les places Maruja Mallo i  
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Gerard Calàbia, així com, l’estació d’abombament de l’EB-4, per resolució de 
la vicepresidència del Consorci en data 2/06/11.  

 
- Enderrocs de les construccions existents per dur a terme la fase 3 de 

l’urbanització del sector.  Es van iniciar a inicis d’any per part de l’empresa 
Urcotex.  A desembre de 2011 s’han enderrocat un total de 109 edificis que 
suposen 17.000 m2  de sostre aproximadament. Està previst finalitzar-los a l’abril 
de 2012. 
 

- S’inicien durant el mes de novembre les obres corresponents a la urbanització 
de la Fase 3, subfase 2, consistent en l’execució dels eixos 6, 7, 8 i la rotonda 3, 
així com, el carril peatonal/bici i el col.lector número 1 amb sortida al riu Besòs.  
Les obres van ser licitades per la Junta de Compensació del sector, i es van 
adjudicar a Eurocatalana, SL,  per un import de 1.999.000 €.  Aquestes obres 
està previst finalitzar-les al setembre de 2012. 
 

 
 
SECTOR  LLULL-TAULAT (C-3)  
OPERACIÓ D’INICIATIVA PRIVADA QUE S’EXECUTA PEL SISTEMA DE REPARCEL.LACIÓ, 
MODALITAT DE COMPENSACIÓ BÁSICA EN LA QUAL EL CONSORCI DEL BESÒS ÉS 
L’ADMINISTRACIÓ ACTUANT. 
 
GESTIÓ 
 

- Participació com a administració actuant, a l’Assemblea de la Junta de 
Compensació del sector C-3 de data 16/11/11. 
 

- Seguiment i assessorament dels 5 afectats amb dret de reallotjament que resten 
pendents de reallotjar. 
 

- Tramitació de l’expedient d’alliberament del destí de reallotjament per a 2 dels 
habitatges de la promoció ubicada al carrer Llull núm. 462-466 de Sant Adrià 
de Besòs.  Resolt en data 1 de febrer de 2011, de conformitat amb els pactes 
subscrits entre l’IMPSÒL i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
 
 

EXECUCIÓ  
 

- Seguiment de la finalització de les obres de construcció de tres edifics 
plurifamiliars ubicats al sector, concretament les illes ubicades al carrer d’Anne 
Frank núm. 13, al carrer Anne Frank núms. 17 i 18 i al carrer Llull núm. 470.  
Simultàniament a finals d’any s’ha iniciat la tramitació de la llicència de primera 
utilització i ocupació que suposarà un cop atorgada un total de superfície 
construïda de 16.207,56 m2. 
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SECTOR C-4 (CAMPUS INTERUNIVERSITARI DEL BESÒS) 
OPERACIÓ D’INICIATIVA PÚBLICA QUE S’EXECUTA PEL SISTEMA DE REPARCEL.LACIÓ, 
MODALITAT DE COOPERACIÓ,  EN LA QUAL EL CONSORCI DEL BESÒS ÉS L’ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT. 
 
GESTIÓ 
 

- Aprovada definitivament la modificació puntual del PMU en el sector C-4 
(Taulat-Ronda, en data 24 de maig de 2011, pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat.  Publicada al DOGC núm. 5904 (21/06/2011). 
Aquest planejament és d’iniciativa pública essent el Consorci del Besòs 
l’administració actuant.  L’objecte d’aquesta modificació és ajustar el 
planejament a determinades preexistències en el sector, per definir amb 
precisió els usos previstos i per a encaixar millor els projectes arquitectònics dels 
diferents edificis. 
 

- Aprovada en data 21 d’octubre de 2011 una operació jurídica 
complementària del projecte de reparcel.lació del sector C-4, per tal 
d’adequar i ajustar la descripció de les finques resultants del projecte de 
reparcel.lació al nou programa de la Universitat i a les condicions fixades en el 
nou planejament.  Es va publicar al BOP de data 31/10/11 i actualment es troba 
pendent d’inscripció en el Registre de la Propietat núm. 2 de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 

- Aprovat per resolució de data 19/01/11 del Vicepresident del Consorci el 
Projecte d’execució de les pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels 
recintes dels edificis. Redactat per l'empresa Ingenieria y Construcciones 
Catalonia. Es va sotmetre a informació pública durant el període d’un mes 
publicant-lo al BOP de 26/01/11 i al diari El Periódico de 24/01/11, sense que 
durant l’esmentat període es presentessin reclamacions ni al.legacions, amb 
què el projecte va restar aprovat definitivament.  
 

- Subscripció en data 31/01/11, del protocol addicional quart a l’encàrrec 
subscrit amb BIMSA de gestió per la redacció i posterior execució del projecte 
d’urbanització del sector del campus, amb l’objecte d’executar el projecte de 
pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels recintes dels nous edificis.  
 

- Seguiment de la tramitació de les llicències d’obra major sol.licitades per la UPC 
a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, relatives a l’estructura sota rasant dels 
edificis A, C, K, i I previstos al nou campus.  De totes les que estan en tràmit ha 
estat concedida en data  8 de juliol la corresponent a l’edifici I. La resta estan 
en tramitació. 
 

- Subscripció, en data 25 d’octubre de 2011, de l’addenda del conveni específic 
subscrit en data 27 de juliol de 2009, 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 Diagonal Besòs. 
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- Modificació amb data de 17 de maig de 2011, de l’escriptura pública de 
constitució del dret de superfície, de data 8 de febrer de 2010, concretament 
les clàusules setena i novena de la mateixa, relatives al termini d’execució de 
l’edifici que queda fixat en cinc anys i al termini d’explotació del dret de 
superfície que queda establert en cinquanta anys a comptar des de la posada 
en funcionament de l’edifici, respectivament.  

 
EXECUCIÓ  

 
- Finalitzades durant el mes de gener de 2011 les obres d’execució de les 

pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria 
de serveis del nou Campus.  Les obres han estat executades en dues fases que 
han suposat un volum d’excavació de terres total de 160.608 m3. Les noves 
pantalles són de 1,20 metres de gruix, formades per panells 6,40 metres i 
arribant a una cota màxima de -27,10 metres de profunditat.  
 

- En segon lloc, es van iniciar durant juliol de 2011 les obres corresponents a la 
construcció d’unes pantalles plàstiques per a la impermeabilització de recintes 
dels edificis del Campus que van ser finalitzades durant el mes d’octubre.  La 
gestió de l’execució de les obres es va dur a terme per part de BIMSA, i van ser 
adjudicades en data 21 de juny a l’empresa UTE Ferrovial Rodio Kronsa per un 
import de 1.399.483 €.  Aquestes pantalles de bentonita-ciment tenen com a 
finalitat crear un recinte estanc per cadascun dels edificis del Campus, de 
futura construcció, per tal d’independitzar el bombament per zones i així 
minimitzar recursos. S’han executat des de la cota +1,50 metres fins a la cota -
22 metres, i tenen un gruix de 0,80 metres. 
 

- El cost del total de l’actuació de les pantalles ha estat de 17.245.628,84 €, 
finançats per la UPC, l’IREC i el Consorci del Campus amb aportació de la 
Diputació de Barcelona, com a usuaris/ocupants de l’àmbit. 
 

- La gestió de l’execució de les obres realitzades s’ha dut a terme per BIMSA en 
virtut de l’encàrrec del Consorci del Besòs, de 31 de gener de 2008 i protocols 
addicionals posteriors. 

 
 
 
FRONT MARÍTIM. ZONA FÒRUM  
 
IMPLANTACIÓ DEL VAIXELL-HOTEL    

- Aprovat inicialment per acord de la Junta de Direcció de data 21/10/11 el 
Projecte executiu d’implantació del vaixell hotel Sunborn Yacht Barcelona al 
Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs.  Projecte redactat per Estudio 
d’Arquitectura Alonso Balaguer, SLP, amb un pressupost de 1.308.193 €. Es va 
sotmetre a informació pública durant el període d’un mes publicant-lo al BOP 
de 31/10/11 i al diari El Periódico de 28/10/11.  S’han presentat diversos escrits i 
al.legacions al respecte i a data 31 de desembre estan en tràmit d’anàlisis i 
tractament pels tècnics corresponents. 
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ESCOLA DE CIRC 

- Seguiment i coordinació amb la Direcció General de ports, aeroports i costes 
del Departament de Política territorial i obres públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de la tramitació de l’expedient corresponent a l’autorització 
provisional de l’activitat de l’Escola de circ, a l’espai denominat Nau Gruta, 
sota la Placa fotovoltàica del Fòrum, depenent de l’Institut de Cultura de 
Barcelona. 

 
 
LÍMIT DE LA ZONA MARÍTIM TERRESTRE A L’ÀMBIT DEL CONSORCI 

- Coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Demarcació de 
Costes en Catalunya per la resolució de l’expedient en tràmit de la modificació 
de delimitació de la zona marítimo terrestre al terme municipal de Sant Adrià 
de Besòs. 

 
 
FRONT MARÍTIM  ENTRE PRIM I JOSEP PLA 
 
URBANITZACIÓ ENTORNS PLATAFORMA MARINA 

- Finalitzades durant el mes de març les obres corresponents del projecte de les 
“Estructures dels murs perimetrals que configuren el zoo marí i el magatzem 
logístic”. 

- Paral.lelament amb l’anterior, també s’han executat i finalitzat les obres 
d’Urbanització del front marítim entre la Rambla Prim i el carrer Josep Pla, així 
com les obres d’ampliació del punt verd del Fòrum. 
 

- Tots els projectes d’aquest àmbit es van gestionar a través de l’empresa 
municipal BIMSA. 

- Festa d’inauguració i obertura al públic d’aquests espais en data 27 de març 
de 2011. 

 
 

 MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 

- Les obres d’adequació interior de l’edifici Fòrum per a museu, així com el 
subministrament de l’equipament museístic, van ser acabades durant el mes de 
març.  Han estat finançades pels fons estatal FEOSL 2010 i s’han realitzat per 
encàrrec de l’ICUB. 
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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, durant 
el 2011 s’han executat les següents actuacions: 
 

TRAM I: del 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. 

- Obres corresponents a la primera Fase,  relatives a l’enderroc de la passarel.la 
existent, la formació de voladissos de semicobriment de la Gran Via, la 
construcció dels estreps del pont sobre la C-31 (a executar en la segona fase) i 
l’urbanització dels laterals de la Gran Via (entre c/Argentina i les places de Pius 
XII),  van ser acabades al mes de desembre. 

- Obres corresponents a la segona Fase,  relatives a la instal.lació de pantalles 
acústiques així com, la construcció d’una nova passarel.la de vianants de 
connexió mar-muntanya, van iniciar-se  al mes de desembre.  El procediment 
de la licitació i posterior adjudicació es va fer per part de BIMSA.  Es va 
adjudicar a l’empresa DRAGADOS, per un import de  838.339 €. Les obres estan 
previstes finalitzar-les durant el primer trimestre de 2012.  

 
 

TRAM V: Projecte d’urbanització de la Ronda de Sant Raimon de Penyafort, 
corresponent al tram comprés entre el Pont de la Gran Via i la Via Trajana, i el carrer 
Guipúscoa. 
 

- Per part del Consorci del Besòs, es va encarregar a BIMSA la redacció del 
projecte executiu d’aquest tram V de la urbanització de l’eix Sagrera Fòrum.  El 
projecte va ser licitat i es va adjudicar a l’empresa GPO Ingenieria en data 26 
d’abril de 2011 per import de 136.390 €. 

 
 
 

ÀMBIT BESÒS-MARESME. 
 
Dins el nostre àmbit territorial durant el 2011 han estat finalitzades les següents 
actuacions que han estat promogudes pel Districte de Sant Martí en el marc de la Llei 
de Barris. 
 

- Talús de Rambla de Prim-Bernat Metge, i el drenatge del mateix. 
- Remodelació del carrer Alfons el Magnànim entre Llull i Lluís Dalmau. 
- Remodelació de les Pistes vermelles ubicades a la rambla de Prim entre Cristòfol 

de Moura i carrer Pallars. 
- Remodelació del Centre Cívic del Besòs.  
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ADEQUACIÓ DE LA ZONA EXTERIOR I AMPLIACIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA DE 
HOQUEI SOBRE PATINS EN LÍNIA, UBICADA AL CARRER EXTREMADURA, A SANT 
ADRIÀ DE BESÒS. 
 

- El Consorci del Besòs, a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
redactà el Projecte per a l’execució de l’obra civil pel cobriment de la pista de 
hoquei sobre patins en línia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs, que es 
va adjudicar a l’empresa Cosremo SL, per un import de 13.755,24 €, IVA exclòs.  
Les obres es van finalitzar al mes d’agost de 2011. 
 
L’ampliació de la superfície de la pista, ha suposat passar de 41m de llarg a 
43m i de 20,10m d’ample a 21,50m. 

- Complementàriament, aquestes actuacions de millora de la pista s’han conclòs 
amb la instal·lació d’una carpa desmuntable de 25m d’ample per 44m de 
llarg, formada per estructura d’alumini extrusionat mitjançant pòrtics corbats i 
lones d’alta resistència i durabilitat per a la formació de la coberta.  El 
subministrament i instal.lació de la referida carpa s’ha adjudicat des del 
Consorci del Besòs, mitjançant un procediment obert i tramitació ordinària, a 
l’empresa Okadart, SL, per un import de 64.890,00 €, IVA exclòs. 

 

 
ALTRES ACTUACIONS 
 
Informes sol.licitats per part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relatius a obres 
majors. 

 

Sol.licitant Objecte Tipus Data 
informe 

ENDESA GENERACIÓN, SA 
Construcció d’un nou edifici administratiu i un 
magatzem i urbanització de la zona adjacent, 
àmbit Central Tèrmica. 

obres 27/01/11 

PACHA FORUM, SA Construcció edifici , a l’àrea 3 del Port Fòrum. obres 11/04/11 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

Estructura sota rasant de l’edifici I al nou campus 
del sector C4. obres 13/0711 
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PLÀNOL: ÀMBITS DE PLANEJAMENT, GESTIÓ I EXECUCIÓ 
URBANÍSTICA 
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ÀREA  DE  GESTIÓ  MEDIAMBIENTAL  I  MANTENIMENT 
 
Des de l’Àrea de medi ambient i manteniment es realitzen les tasques que estan 
establertes als estatuts del Consorci, així com les que s’han incorporat al funcionament 
de l’entitat com a fruit dels convenis subscrits amb els ajuntaments de Barcelona i de 
Sant Adrià de Besòs.  Així mateix, es continua gestionant el manteniment dels espais 
públics dins el nostre àmbit en virtut del Conveni signat entre el Consorci i els respectius 
ajuntaments; també es participa en la gestió del Parc Fluvial conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments.  
 
Per altra part, es gestiona i/o es fa la supervisió dels diferents serveis d’infraestructures 
urbanes en funcionament com la xarxa pneumàtica de RSU, la xarxa de fred i calor, i la 
xarxa d’aigües freàtiques; així com, el control de les mesures d’eficiència energètica 
implantades a l’àmbit del Consorci.  D’altra banda, es duu a terme el seguiment de 
tots els aspectes mediambientals i de manteniment de les zones en fase d’ubanització i 
posterior recepció i de les obres que afecten a zones ja urbanitzades.   
 
 
 
GESTIÓ I MANTENIMENT D’ ESPAIS PÚBLICS 
 
PARC  FLUVIAL  DEL  BESÒS 
 

- Supervisió del manteniment del Parc Fluvial  des del pont del Molinet fins a la 
desembocadura del riu Besòs, realitzat per Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona. 
 

- Seguiment i recepció de les instal.lacions de reforços dels bàculs dels pannells 
informatius del sistema d’alerta SAHBE II.  Les obres van afectar a 19 bàculs, que 
van ser reparats per Acciona per encàrrec de BIMSA,  i van finalitzar durant el 
mes de maig. 
 

- Inspecció de la instal.lació de la canonada soterrada de gas instal.lada per 
Enagas i executada per Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, SA 
(G&O) i seguiment de la posterior reparació dels danys ocasionats al parc.  
Obres i restauració del parc finalitzades al setembre de 2011. 
 
 
 

PARC  DE  LA PAU 
 

- Gestió i seguiment del manteniment del Parc de la Pau, segons conveni signat 
amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en data 30/06/2006.  L’espai del parc 
suposa una superfície d’unes 12 ha aproximadament, i el seu manteniment 
durant el 2011 ha suposat un cost total de 214.447,30 €, corresponents a la 
conservació i neteja dels espais verds, la neteja de vials i altres espais públics; i 
manteniment de l’enllumenat públic. 
 

- Seguiment i control de les reparacions i reposicions dels danys ocasionats al 
Parc per les obres de construcció de la central tèrmica de cicle combinat 
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Besòs-5.  Aquestes reparacions són a càrrec de les empreses Enagas i Endesa 
Generación. Durant el 2011 han consistit en la reposició de zones verdes i la 
reparació de l’aparcament, amb un cost de 44.483,25 €. 
 

- Ampliació del servei de neteja durant els caps de setmana d’estiu donada 
l’afluència de públic des que funciona a la platja la zona de bar “Beach Sant 
Adrià”. 
 

- Supervisió de les activitats lúdiques i esportives realitzades durant l’any que han 
suposat una gran assistència de públic com ara el “Sun Adrià”, durant els dies 
16,17,18 i 19 de juny, i posterior supervisió de la reparació dels desperfectes 
ocasionats. 
 

- Seguiment de la instal.lació d’un equipament de servei d’hosteleria amb un 
sistema d’obertura i tancament electrohidràulic i supervisió del posterior 
funcionament. 

 
 
PARC  DEL  FÒRUM I ENTORNS 
 

- El Consorci del Besòs s’encarrega del manteniment dels espais de la zona 
Fórum i els seus entorns en compliment del que s’estableix al conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barcelona i Sant Adrià en data 22/04/05, amb una 
vigència fins l’any 2014. 

 
- 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 a realitzar a 
l’espai pertanyent a Sant Adrià són neteja, manteniment dels parcs i jardins, 
clavegueram, enllumenat públic, i vials   i, pel que fa a la part de Barcelona 
corresponen a tasques de neteja, enllumenat, i parcs i jardins.  Pel que fa al 
consum elèctric es gestiona considerant la totalitat de la superfície. 
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, entre d’altres. 
El manteniment de tots aquests espais durant l’any 2011 ha suposat una 
despesa de 644.069,72 €.  

 
- Seguiment de la gestió de serveis i realització d’activitats que l’empresa 

Barcelona Serveis Municipals, SA, realitza a l’esplanada del Fòrum, segons 
preveu el conveni subscrit entre la citada empresa i el Consorci del Besòs.  En el 
mes de març de 2011 es va acordar la pròrroga d’un any més de l’esmentat 
conveni. 

 
El balanç d’aquesta activitat realitzat per BSM dels actes celebrats al Parc del 
Fòrum durant l’any 2011 indica que s’han realitzat un total de 19 esdeveniments 
que comportaren una important participació, distribuïts en 13 actes de dia i 6 
actes de nit, que en total han representat una assistència aproximada  de 
810.000 persones i una utilització del recinte de 318 dies en l’any 2011. 
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RESUM ACTIVITATS 2011 
 

Grans Festivals o Macroconcerts

Concerts de diferents formats
Festa de la Mercè; Muchachito Bombo Infierno; Premièrer Aman
Grans esdeveniments de participació ciutadana
(Fira d'abril; 2 Festes Llatines; Educació Viària; Extrems Sports;
Bike Show; Mundial de la Joventut; Exposició Dinosauries)
Altres activitats 
(Curses d'orientació;Patinatge;Cloenda Agenda 21; 6
Jornada Juventud;Road Show Pergo; Cercavila Seat 600)

Assistència total a les activitats 810.157

Dies d'utilització del recinte 318

2

3

8

(Primavera Sound; Festival Cruïlles Bcn.)

 
 
 

COMPARATIVA D’ACTIVITATS amb l’exercici anterior. 
 

 
 
 
 

- Per acord de la Junta de Direcció del Consorci de data 21 d’octubre de 2011, 
s’han dut a terme les obres d’adequació del revestiment dels murs-barana de 
separació entre l’escalinata i les escales mecàniques de la zona Fòrum. Aquests 
murs presentaven un estat de deteriorament físic del revestiment de morter, 
deixant a la vista el material d’impermeabilització que perdia així la seva 
eficàcia. La solució adoptada ha consistit en executar un revestiment de 
planxa d’acer, galvanitzada en calent, col.locada amb fixacions mecàniques 
sobre una perfilaria de base, previ sanejat de l’arrebossat, i reparació i reforç 
de la impermeabilització existents. 
Les obres han estat adjudicades, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat a l’empresa Cosremo, SL, per un import de 22.330,73 €. 
 

- Control i seguiment de la implantació del projecte de reducció del consum 
energètic a l’espai Fòrum. 

 
 
 
 
 
 

ACTES ASSISTENTS ACTES ASSISTENTS

 NIT 9 414.047 6 278.757

 DIA 16 333.762 13 531.400

2010 2011
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LLULL – TAULAT (SECTOR C-3) 
 

- Gestió i seguiment del manteniment de la nova zona urbanitzada d’unes 4 Ha, 
segons conveni signat amb els ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de 
Besòs en data 22/04/2005.  El cost durant el 2011 ha suposat un total de 
28.426,08 €, corresponents a clavegueram, conservació i neteja dels espais 
verds, neteja de vials i altres espais públics i l’enllumenat públic. 

 
 
SUPERVISIÓ  I  SEGUIMENT  OBRES  AL ALTRES  ESPAIS  PÚBLICS 
 

- Sector de La Catalana: 
 

 Seguiment i control dels aspectes mediambientals de les obres de 
construcció de la xarxa provisional de conducció de les aigües residuals 
de La Catalana a l’EDAR del Fòrum, iniciades durant el mes de maig.  
 

 Inspecció i seguiment de la recepció d’obres finalitzades al sector 
incloses al projecte d’urbanització aprovat, ja referides en l’apartat 
corresponent de l’àrea urbanística de la present memòria. 

 
- Sector de Llull-Taulat: 

 
 Seguiment de les reparacions dels desperfectes produïts a l’espai 

urbanitzat per les edificacions acabades a la zona, corresponents a 
l’edifici de Fundació i Treball, al carrer Jardins de les Dones de Negre; i 
els 3 edificis plurifamiliars construïts per Frem Trading, SL als carrers 
d’Anne Frank i al carrer Ramon Llull 18. 

- Seguiment i coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Adrià i 
de Barcelona, de l’Estudi d’Accessibilitat i Mobilitat a l’interior del recinte del 
Fòrum, redactat per l’empresa Desarrollo Organización Movilidad (DOYMO), 
per encàrrec de Barcelona de Serveis Municipals, SA.   L’estudi es va presentar 
a la Junta de Direcció d’octubre i es va sotmetre a informació pública al BOP 
de data 31/10/11 i al diari El Periodico de data 28/10/11.   

- Seguiment i supervisió del projecte d’implantació del vaixell hotel a l’interior del 
Port del Fòrum. En aquests moments s’està treballant conjuntament amb l’equip 
redactor l’Estudio Alonso Balaguer totes les qüestions relatives als aspectes 
mediambientals. 

 
ENERGIES I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS 
 
XARXES 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. Durant el 2011, s’han regat zones verdes i s’han netejat espais del 
Parc de la Pau i de la plaça Fòrum havent-se utilitzat un volum de 54.984 m3 per 
al parc de La Pau i uns 70.670 m3 per la zona de la plaça del Fòrum i els seus 
entorns. 
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- Seguiment en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de la 
implantació i funcionament de les noves xarxes de reg incorporades o en fase 
d’incorporació: barri de La Catalana, barri de La Mina, el Parc del Besòs, i els 
anomenats Camps de la Federació. 

 
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (CENTRAL RSU) 
 

- El servei de recollida RSU pel sistema de pneumàtica en l’àmbit del Consorci del 
Besòs es realitza per l’empresa Ros Roca, SA, segons contracte subscrit per un 
període comprés entre l’1 de gener de 2009 i el 31 d’octubre de 2012.  Per l’any 
2011 ha suposat un cost de 320.842,80 €. 

 
El servei està funcionant amb la supervisió tècnica del Consorci del Besòs i 
l’assessorament de la comissió tècnica constituïda per l’Ajuntament de Sant 
Adrià, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci. S’ha dut a terme el 
manteniment preventiu de tots els components que formen part de les 
instal.lacions de la recollida pneumàtica de residus de la zona Fòrum, tant de la 
central com de les instal·lacions exteriors públiques. El nombre de bústies 
implantades són 78 a Barcelona i 36 a Sant Adrià, havent-se recollit un total de 
1.180 tones d’escombraries  tot l’any 2011. 

 
 

RESUM EXPLOTACIÓ 2011 
Any 2009 Any 2010 Any 2011

Pes del material recollit (tn) 985 922 1180
Punts de recollida instal.lats 102 105 114

Import certificació 2011 320,842.80

 
 
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, la zona Besòs 
(pertanyent a Barcelona) i el sector C-4, corresponent al futur Campus 
Interuniversitari Diagonal-Besòs.  

- Durant aquest 2011 s’han incorporat a la xarxa els edificis ubicats al carrer Llull 
núms. 422,424 i 426. 

 
- Revisió i control amb l’empresa que duu a terme l’assistència tècnica de les 

reparacions efectuades per solucionar el problema de filtracions d’aigua a 
l’interior de la canonada sobre tot al carrer Llull.  
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DISTRICT HEATING & COOLING 
 

- Seguiment del funcionament de la xarxa de fred i calor en col·laboració amb la 
societat explotadora Districlima, SA, en virtut del contracte subscrit el 30 de 
setembre de 2002. 

- Aprovació de les tarifes energètiques proposades amb les corresponents 
actualitzacions, d’acord amb les condicions establertes en el contracte 
d’adjudicació corresponent. 

 Preus de tarifes de gas i d’electricitat revisats a 1 d’octubre de 2011, 
aprovats per resolució de la gerència de data 9 de desembre.  
 

 Preus de tarifes de gas i d’electricitat revisats a 1 d’abril de 2011, aprovats 
per resolució de la gerència de data 15 de juny.  
 

 Preus de tarifes de gas i d’electricitat revisats a 1 de gener  de 2011, 
aprovats per resolució de la gerència de data 24 de maig.  
 

 Preus de tarifes de gas i d’electricitat revisats a 1 de gener  de 2011, 
aprovats per resolució de la gerència de data 24 de maig, corresponents 
al quart trimestre de 2010. 

 
 

- Durant el 2011 s’han incorporat com a nous clients a la xarxa els edificis de 
recent construcció ubicats al carrer Anne Frank núm. 14 i 18 i l’ubicat al carrer 
Llull núm. 470. 

- Seguiment amb Districlima de la substitució dels equips d’absorció de marca 
Broad instal.lats d’origen a la Central Fòrum, per dues noves màquines BS375X, 
tecnològicament més avançades, de 4.361 kW frigorífics cadascuna. Operació 
que ha estat necessària per les reiterades disfuncions tècniques i progressiu 
deteriorament de les prestacions que presentaven els equips inicials, segons 
l’acord adoptat per Districlima en data 29 de març de 2011. 

 
 

BALANÇ MEDIAMBIENTAL DEL SUBMINISTRAMENT DE FRED I CALOR 
 
CONSUMS 
 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Fred 40.862 48.557 63.358
Calor 21.167 30.574 31.388

Nota: unitats en M wh
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COMBUSTIBLE CONSUMIT 
 

 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Vapor TER,SA 34.895 44.143 46.577
Gas Natural 940 2.108 1.786
Electricitat 9.926 10.284 27.547

Nota: unitats en M wh

 
 
 
ESTALVI D’ENERGIA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS CO2 
 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Estalv i d'energia primària 51% 57% 52%
Reducció d'emissions de CO2
respecte solucions energètiques conv encionals

58% 63% 59%

 
 
 
 
CENTRAL TÈRMICA DE CICLE COMBINAT I GASODUCTE RAMAL BESÒS 
 

- Supervisió de les obres de reparació de l’urbanització dels entorns un cop 
acabades les obres de construcció de la nova Central Tèrmica de Cicle 
Combinat (CTCC-Besòs 5).   

Inauguració oficial de la planta el 30 de març de 2011. 
 
ADJUDICACIÓ DEL CONSUM ELÈCTRIC PER L’ENLLUMENAT PUBLIC GESTIONAT PEL 
CONSORCI, EN APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE LIBERALITZACIÓ DEL MERCAT ELÈCTRIC. 
 

- En data 3 de novembre de 2011 es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives i tècniques per a l’adjudicació del procediment de licitació del 
contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió per 
l’enllumenat públic gestionat pel Consorci del Besòs per a l’any 2012.  
Mitjançant resolució de la gerència de data 20 de desembre es va adjudicar a 
l’empresa NEXUS ENERGIA per un import màxim de 52.020,34 €. 

 
 
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 eléctrica mitjançant plaques fotovoltàiques instal.lades al terrat de 
l’Edifici Besòs, amb un potència de 7,5 kW.  Durant l’any 2011 s’han produït un 
total de 8.025 kW/h els quals han generat un import de 3.626,76 €. 
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PLÀNOL I: GESTIÓ I MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS 
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PLÀNOL II: CENTRALS I SISTEMES ENERGÈTICS 
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ÀREA ECONÒMICO ADMINISTRATIVA I DE 
COMUNICACIÓ  
 
 

GESTIÓ ECONÒMICO FINANCERA 
 
En aquest apartat destaquem la gestió diària que comporten les tasques pròpiament 
administratives relacionades amb temes de: 
 

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

 
 
GESTIÓ PATRIMONIAL  
 
 
El Consorci del Besòs en execució de les actuacions urbanístiques que es 
desenvolupen en el seu àmbit és propietari d’algunes finques, i durant el 2011 s’han 
produït les següents variacions de la seva situació patrimonial. 

 
- S’ha atorgat escriptura amb data de 17 de maig de 2011, de modificació de 

l’escriptura pública de constitució del dret de superfície en favor del Consorci de la 
Zona franca de Barcelona de la finca L/M inclosa al projecte de reparcel.lació del 
sector Taulat-Ronda. L’objecte de la modificació afecta a les clàusules setena i 
novena de l’escriptura originària, relatives al termini d’execució de l’edifici que 
queda fixat en cinc anys i al termini d’explotació del dret de superfície que queda 
establert en cinquanta-cinc anys a comptar de de la data d’escripturació. 

- S’ha atorgat davant el Notari Miquel Álvarez de Barcelona, en data 25 de 
novembre de 2011, escriptura de compravenda núm. de protocol 1706, de 4 
habitatges de protecció oficial correponents a les finques registrals 22195, 22214, 
22219 i 21893 del Registre de la Propietat núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet, 
ubicades al barri de La Catalana, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

- S’han subscrit en data 28/11/11, contractes de lloguer amb una duració inicial de 2 
anys, de les finques propietat del Consorci referides al paràgraf anterior, a través 
de l’empresa Pla de Besòs, SA, en nom i representació d’aquest Consorci, amb 
l’objecte de facilitar el reallotjament de determinades famílies afectades per 
l’execució del planejament del sector de La Catalana amb dret a reallotjament 
reconegut. 
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- A finals de 2011, s’han iniciat els tràmits per l’adquisició de 4 nous habitatges més 
de protecció oficial per tal de continuar l’operació de reallotjar 8 famílies segons el 
conveni interadministratiu subscrit en data 25 d’octubre de 2011, entre 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,  Consorci del Besòs, Pla de Besòs, SA, la  Junta 
Compensació La Catalana, i la societat  Regesa. Les finques objecte d’aquesta 
operació corresponen a les núm. 22185, 22198, 22199 i 21889 del Registre de la 
Propietat núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet, ubicades al barri de La 
Catalana, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

- Adquisició d’una carpa per cobrir la pista d’hoquei sobre patins en línia ubicada a 
les Pistes Esportives La Pau, al carrer Extremadura de Sant Adrià de Besòs, que són 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, i a qui se cedeix l’ús provisional de la 
mateixa per un període inicial de tres anys.  

 
 
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA  
 
La gestió administrativa del Consorci comprén 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 
- Seguiment dels contractes de prestació de serveis 
- Control i seguiment d’expedients 

 
 

A continuació, es presenta un detall quantitatiu del Registre de documents i dels 
expedients; així com, dels contractes i convenis subscrits i/o vigents en el 2011, i de 
l’arxiu i organització digitalitzada de documents del Consorci per tal de facilitar la seva 
consulta i difusió dels mateixos. 
 
 
REGISTRE GENERAL DEL CONSORCI  

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Registre Entrada 1.038 991 1.095
Registre Sortida 651 432 351
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EXPEDIENTS 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

Econòmics 460 439 472
Altres d'administratius (* ) 54 46 64

(*) Altres:  urbanístics, contractació , reclamacions patrimonials, ….  

 
ANUNCIS en Butlletins Oficials o diaris de major difusió 

Any 2009 Any 2010 Any 2011

BOP 18 10 17
DOGC 2 1 2
Diaris de difusió general 13 0 5
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CONVENIS  SUBSCRITS I/O VIGENTS  DURANT L'EXERCICI 2011 : 
 
 

DATA OBJECTE ENTITATS  
IMPLICADES VIGÈNCIA 

30/09/2002 

Gestió del servei de subministrament 
de calefacció, aigua calenta i 
sanitària i refrigeració dins l’àmbit del 
Consorci. 

Consorci del Besòs 
Districlima, SA Fins al 2029 

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, 
prorrogable cada 
any 

22/04/2005 
Manteniment dels espais de la Zona 
Fòrum i entorns. 

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

Fins al 2014 

30/06/2006 
Manteniment del parc de La Pau, al 
terme de Sant Adrià de Besòs. 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Consorci del Besòs 

Actualitzat 
anualment 

2/01/06 
Manteniment dels parcs de  la zona 
Fòrum al terme de Barcelona. 

Consorci del Besòs 
Parcs i Jardins 

  Actualitzat    
  anualment 

27/07/2006 
Compensacions econòmiques per les 
diferències de les potències 
contractades. 

Districlima, SA 
Consorci del Besòs Fins al 2011  

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. P. 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. 

 Consorci del Besòs 
 Barcelona Infraestructures Municipals, SA 

Fins a la total 
execució del vial 
objecte del 
conveni. 

31/01/2008 

Encàrrec de gestió a BIMSA per a la 
redacció i posterior execució del 
projecte d’urbanització del sector del 
Campus Interuniversitari Diagonal 
Besòs. 

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

Fins que durin les 
actuacions pel  
desenvolupa-
ment urbanístic 
del sector C-4. 

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. 

02/06/2009 
Protocol addicional segon a 
l’encàrrec de gestió a BIMSA, de 
data 31/01/08 relatiu a l’encàrrec a la 
UPC ( redacció del  projecte 
pantalles). 

Consorci del Besòs 
Barcelona Infraestructures Municipals, SA 

Fins la finalització  
de les obres.  

27/07/2009 

Execució del projecte de les pantalles 
de contenció, moviment de terres i 
treballs de protecció de la galeria de 
serveis del nou Campus 
Interuniversitari Diagonal-Besòs. 

Dept. d’Innovació, Universitats i Empresa 
Universitat Politècnica  de Catalunya  
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
Consorci del Besòs 

Fins a la 
finalització- de les 
actuacions, que 
no excedirà del 
termini màxim de 
5 anys. 
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DATA OBJECTE ENTITATS  
IMPLICADES VIGÈNCIA 

29/07/2009 

Encàrrec al Consorci del Besòs de les 
tasques tècnico-administratives i de 
gestió ordinària del funcionament del 
Consorci del Campus Interuniverstari 
Diagonal-Besòs. 

  Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
  Consorci del Besòs 

Fins a la 
finalització de 
desenvolu- 
pament del 
sector C-4. 

08/02/2010 

Constitució de dret de superfície a 
favor del Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, per la construcció de 
la l’edifici ubicat a la finca resultant 
L/M, al sector C4. 

  Consorci de la Zona Franca de Barcelona  
  Consorci del Besòs  
  Consell Comarcal del Barcelonès  
  Ajuntament de Barcelona  
  Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
  Entitat Metropolitana del Transport 
  Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 

Fins a la recepció 
definitiva de les 
obres. 

03/03/2010 Executar la fase 2 del projecte de 
pantalles  i implantar la seu de l’IREC. 

  Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
  Consorci del Besòs 
  Institut de Recerca en Energia a Catalunya 

Fins a la recepció 
definitiva de les 
obres. 

23/03/2010 
Protocol addicional  tercer per 
l’execució de la segona fase del 
projecte de pantalles. 

  Consorci del Besòs 
  Barcelona Infraestructures Municipals, SA 
 

 
Fins a la 
finalització de les 
actuacions 
objecte del 
conveni.  
 

28/07/2010 

Reparació i reposició dels diferents 
serveis afectats al parc de La Pau 
com a conseqüència de les obres de 
construcció de la Central Tèrmica de 
Cicle Combinat Besòs 5.  

  Consorci del Besòs 
  Enagas 
  Endesa 

Fins a la 
finalització de les 
actuacions 
objecte del 
conveni. 

13/01/11 
Protocol addicional  quart per 
l’execució del projecte de pantalles 
bituminoses al sector C-4. 

  Consorci del Besòs 
  Barcelona Infraestructures Municipals, SA 
 

 
Fins a la 
finalització de les 
actuacions 
objecte del 
conveni.  
 

25/10/11 Addenda al conveni de data 
27/07/2009, relatiu al sector C-4. 

  Dept. d’Innovació, Universitats i Empresa 
  Universitat Politècnica  de Catalunya  
  Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 
  Consorci del Besòs 

 
Fins a la 
finalització- de les 
actuacions, que 
no excedirà del 
termini màxim de 
5 anys. 
 

7/11/11 

Conveni de col.laboració 
interadministrativa per realltojament 
de famílies afectades per la 
reparcel.lació de La Catalana. 

  Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
  Consorci del Besòs  
  Pla de Besòs, SA  
  Junta Compensació La Catalana 
  Regesa 
 

Indefinida. 

25/11/11 Encàrrec de gestió dels habitatges 
propietat  del Consorci del Besòs. 

  Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
  Pla de Besòs, SA  

Indefinida. 
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CONTRACTES  SUBSCRITS I/O VIGENTS  DURANT L'EXERCICI 2011 : 
 
 
 
Relatius a encàrrecs efectuats directament pel Consorci 

OBJECTE ADJUDICATARI OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

Tasques supervisió de projectes J.M. Rigau 14.396 

Redacció projecte PGM Monsolís Salvador Matas, arquitectes, SL 58.410 

Treballs tècnics. Redacció de l’Operació Jurídica 
Complementària del Projecte de reparcel.lació 
del  sector C-4 

R. Isern 3.500 

Reparació arquetes xarxa RSU Rehacsa 27.239 

Supervisió tècnica xarxa RSU Paymacotas, SAU 13.126 

Recollida pneumàtica de residus sòlids urbans Ros Roca, SA 320.842 

Subministrament elèctric enllumenat Fòrum Nexus Energia, SA 59.387 

Obra civil  cobriment pista d’hoquei Cosremo, SL 18.267 

Subministrament i instal.lació carpa pista hoquei Okadart, SA 76.570 

  Reparació escalinata  zona Fòrum Cosremo, SL 26.350 

 
 
Efectuats per BIMSA, per encàrrec del Consorci 

En el marc del Protocol addicional tercer i quart a l’encàrrec de gestió de data 31/01/08 per
a la urbanització del sector C-4. 
OBJECTE ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICAT 

 
Projecte d’execució de les pantalles al nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs 

Obres execució pantalles de bentonita UTE Ferrovial Rodio Kronsa 1.399.483 

Direcció de les obres Ingenieria y Construcciones Catalonia 22.420 

 
 
En el marc de l’encàrrec de gestió del Consorci de data 17/10/06 per l’execució del vial de
connexió Front Litoral-Sagrera. 
OBJECTE ADJUDICATARI IMPORT ADJUDICAT 

 
Projecte d’urbanització Sant Raimon de Penyafort. Tram I 

Fase 2 del projecte de remodelació de la Gran 
Via entre c. Extremadura i c. S Raimon de 
Penyafort  i construcció de nou pont sobre la C-
31. 

Dragados, SA 838.339 

 
Projecte d’urbanització Sant Raimon de Penyafort. Tram V 

Redacció de projecte executiu GPO Ingenieria 136.390 
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Relatius al funcionament ordinari de l’entitat 
 

OBJECTE ADJUDICATARI OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

Consultoria serveis jurídics Barcelona Espais legals, Advocats, SL 21.240 

Consultoria i assistència serveis tècnics Greccat, SL 36.108 

Auditoria comptable Pricewaterhouse Coopers (contractat i 
facturat per l’ Ajuntament de Barcelona) 7.505 

Protecció de dades Nifled, SL 1.478 

Servei neteja oficines Consorci Llobet, SA 12.257 

Manteniment ascensor oficines Consorci Ascensores Mar, SL 1.504 

Manteniment aire condicionat RSR3, SL 792 

Assegurança Responsabilitat Civil Marsh, SA 3.431 

Assegurança seu Consorci Mapfre, Seguros Generales, SA 962 

Manteniment fotocopiadora Konica Minolta, SA 3.245 

Manteniment Programa Sical T-Systems ITC Ibèrica, SAU 1.121 

Manteniment plaques fotovoltàiques TFM, Energia Solar Fotovoltaica, SA 336 

Prevenció aliena Asepeyo 794 
 

 Nota: Els imports són amb IVA inclòs 
 
 
INFORMÀTICA 
 
- Aplicacions específiques. 

De comptabilitat – SICAL- Bestreta – Pagaments –Despesa - Classificació de 
documents. 

-  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 a 
nivell extern (pàgina WEB). 
 
 
DOSSIER DE PREMSA I COMUNICACIÓ 
 
Durant el 2011 s’han publicat  111 notícies relacionades amb el nostre àmbit territorial 
als diferents mitjans de comunicació i divulgació. 
 
La web del Consorci conté la informació esencial dels acords adoptats per l’entitat, 
així com informació sobre els projectes i actuacions que es duen a terme. 
 
Página web:   www.consorci-besos.com. 
 
L’any 2011 s’han atés qüestions i demandes a través del correu electrònic de l’oficina. 
bustia@consorci-besos.com. 
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SERVEIS JURÍDICS 
 
L’any 2011 ha suposat un punt d’inflexió pel que fa a les tasques d’assessorament 
jurídic al Consorci del Besòs, tota vegada que l’estructura del Consorci va dotar-se al 
desembre de 2010 dels seus propis Serveis Jurídics. Aquest canvi ha comportat una 
major accessibilitat i immediatesa en la resolució de qüestions en aquesta matèria, fet 
que repercuteix en una major seguretat jurídica dels òrgans decisors del Consorci en 
l’exercici de les seves competències. 
 
La funció fonamental d’aquests serveis és donar assessorament a les tres àrees en què 
està estructurada l’entitat i en aquest sentit, la seva activitat és diversa i abasta 
aspectes molt diferenciats tal com es descriu més endavant.  Així mateix, formant part 
d’aquest context d’assesorament global, també intervenen en tots els expedients que 
són objecte d’acord o informe a les Juntes de Direcció del Consorci elaborant els 
precepctius informes jurídics quan correspon i les corresponents propostes d’acord. 
 
En un intent d’agrupar per temes similars les tasques dutes a terme durant l’exercici 
2011 podem distingir aquelles que han estat pròpiament de gestió urbanística, les 
relatives a la tramitació d’expedients de contractació administrativa, les de tramitació 
de projectes d’obres i d’expedients de responsabilitat patrimonial, així com d’altres 
més específiques i diferenciades. 
 

 
GESTIÓ URBANÍSTICA  
 
Pel que fa a les tasques de gestió urbanística, els Serveis Jurídics del Consorci han 
intervingut en assumptes relacionats als diferents sectors, podent-se destacar les 
següents: 
 
Sector de La Catalana. Intervenció en la tramitació dels expedients de renúncia de 
dret de reallotjament de 5 afectats; en els expedients d’adquisició de pisos per a ser 
destinats a reallotjar a afectats de l’àmbit; així com l’elaboració de l’encomana de 
gestió a PLA DE BESÒS per a la gestió dels esmentats pisos. 
 
Sector Taulat-Ronda C-4. Elaboració del Conveni amb l’UPC per a l’execució de 
l’edifici de nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, a la finca “A” del Projecte de Reparcel·lació del sector C-4; l’emissió 
d’informe i tramitació de l’operació jurídica complementària del Projecte de 
Reparcel·lació; o la resolució de recursos administratius al projecte de reparcel.lació. 
 
Sector Llull-Taulat C-3. Estudi i emissió de l’informe relatiu a l’assumpte dels 
reallotjaments pendents; així com la resolució de recursos administratius interposats. 
 
 

CONTRACTACIÓ I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  
 
Durant l’exercici 2011 s’han tramitat diversos expedients de contractació d’obres, 
serveis i subministraments, de conformitat amb l’establert al Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.  Entre ells el de “subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista 
de Hoquei sobre Patins en Linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs”, i el de 
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“subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió per l’enllumenat públic gestionat 
pel Consorci del Besòs” 
 

Quant a les reclamacions de responsabilitat patrimonial, durant l’exercici 2011 s’han 
presentat dues, respecte de les quals, una està al final de la seva tramitació, i l’altra va 
ser enviada a una altra administració per no ser competència d’aquest Consorci. 
 
 
 

TRAMITACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
D’entre els projectes d’obres ordinàries i d’urbanització informats i tramitats pels Serveis 
Jurídics, cal destacar el projecte “d’execució de les pantalles plàstiques per a la 
impermeabilització dels recintes dels edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-
Besòs”, el projecte “Constructiu del Pont de connexió del Sector de La Catalana amb 
la zona Fòrum”, així com el projecte “executiu d’implantació del vaixell-hotel SUNBORN 
YACHT BARCELONA al Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs”, actualment en tramitació. 
 
 
ALTRES TREBALLS 
 
A més de les tasques ordinàries dutes a terme durant l’exercici 2011, els Serveis Jurídics 
han intervingut en assumptes com l’elaboració de la documentació relativa a la cessió 
d’ús provisional d’una carpa desmuntable destinada a cobrir la pista de hoquei sobre 
patins en línia del carrer Extremadura de Sant Adrià de Besòs; l’elaboració de 
documentació relativa a la sol·licitud d’autorització provisional de l’activitat d’Escola 
de Circ a l’espai denominat Nau Gruta a l’espai del Fòrum; l’estudi del procediment a 
seguir per a l’adhesió de noves administracions al Consorci del Besòs, així com en la 
proposta de modificació d’estatuts del Consorci als efectes de fer possible 
l’esmentada adhesió de noves administracions; i la tramitació de “l’Estudi 
d’Accessibilitat i Mobilitat a l’Interior del Recinte del Fòrum”, entre d’altres.  En un altre 
ordre d’actuacions, també s’ha col.laborat en la redacció de les notes de premsa per 
a la web de l’entitat.  
 
 
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 
 
El Despatx d'Advocats Bel Advocats SL, ha portat la defensa jurídica dels diferents 
recursos contenciosos-administratius presentats contra el Consorci que s’indiquen a 
continuació, tota vegada que es coordinen amb aquests serveis jurídics del Consorci: 

 
En relació al Sector La Catalana, es van interposar des del seu inici un total de 24 
recursos contenciosos administratius, un dels quals ho és contra la inactivitat de la 
Junta de Compensació i del Consorci del Besòs, i els vint-i-tres restants ho són contra la 
resolució del Vicepresident del Consorci del Besòs, de data 24 de març de 2006, per la 
que s’aprova  definitivament el Projecte de Reparcel·lació.  
 
L’estat dels esmentats recursos contenciosos a data 31 de desembre de 2011 és la que 
es detalla al següent quadre, tenint en compte que durant l’exercici 2011 s’han dut a 
terme actuacions tant en primera instància com en apel·lació. Cal destacar que 
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durant aquest exercici, els recursos contenciosos en tramitació han estat resolts, al 
haver-se dictat les quatre úniques sentències que restaven. En quant als recursos 
d’apel·lació que s’han tramitat durant l’exercici 2011, un es troba en la fase inicial, un 
pendent de sentència, cinc en els que ja s’ha dictat sentència i un arxivat. 
 
 
RECURSOS CONTENCIOSOS- ADMINISTRATIUS (24) 

RECURSOS SITUACIÓ PROCESSAL 

1 Arxivat provisionalment 

7 Arxivats definitivament 

7 Sentències fermes en primera instància 

1 Sentència no ferma contra la que cap recurs 

8 Sentències en primeres instàncies  recorregudes en apel·lació 

 
 
RECURSOS D’APEL·LACIÓ CONTRA SENTÈNCIES DICTADES EN 1ª INSTÀNCIA (8) 

RECURSOS SITUACIÓ PROCESSAL 

1 Fase de personació davant del TSJC 

1 Pendent de votació i fallo 

1 Arxiu definitiu 

5 Sentència ferma en apel·lació 

 
En relació l’Àmbit “Llull-Taulat (C-3)”, es van interposar un total de 5 recursos 
contenciosos administratius contra l’acord de data 25 de febrer de 2005, d’aprovació 
definitiva del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit Llull-Taulat (C-3). 
 
L’estat dels esmentats recursos contenciosos a data 31 de desembre de 2011 és la que 
es detalla al següent quadre, tenint en compte que durant l’exercici 2011 s’han dut a 
terme actuacions per a l’efectiva execució d’algunes de les sentències. 
 
RECURSOS CONTENCIOSOS- ADMINISTRATIUS (5) 

RECURSOS SITUACIÓ PROCESSAL 

2 Sentència ferma en primera instància. 

3 Sentències en primeres instàncies, recorregudes en apel·lació 

 
 
 
RECURSOS D’APEL·LACIÓ CONTRA SENTÈNCIES DICTADES EN 1ª INSTÀNCIA 

RECURSOS SITUACIÓ PROCESSAL 

3 Sentències fermes en apel·lació 

 
S’han interposat dos recursos contenciosos contra la resolució del Vicepresident del 
Consorci del Besòs, de data 4 d’abril de 2011, que desestima el recurs d’alçada 
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interposat contra una resolució anterior del President de la Junta de Compensació del 
Sector C-3, de desestimació d’una reclamació econòmica. Ambdós recursos es troben 
en fase de compareixença. 
 
 
En relació l’Àmbit “Taulat-Ronda (C-4)”, s’ha interposat un recurs contenciós contra la 
resolució del Vicepresident del Consorci del Besòs, de data 9 de febrer de 2011, que 
desestima el recurs de reposició contra una resolució anterior. Actualment es troba en 
període de prova. 
 
En relació al Projecte de “Prolongació del carrer Taulat- carrer Eduard Maristany i Pont 
Eduard Maristany”, hi ha interposat 1 recurs contenciós administratiu contra l’acord del 
Jurat d’Expropiació de Catalunya de data 22 de desembre de 2004, pel qual es fixà el 
Justpreu de tres finques propietat de RENFE.  Havent-se recorregut en cassació la 
sentència dictada pel TSJC en data 25 de juny de 2009, el Consorci s’ha oposat al 
mateix mitjançant escrit presentat en data 21 d’abril de 2010. 
 
En relació al “Projecte Constructiu del Nou ramal Escola de Vela, a l’interior del Port 
Fòrum”, hi ha interposat 1 recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació 
definitiu de l’esmentat Projecte Constructiu. El Consorci del Besòs ha comparegut, ha 
presentat escrit de contestació a la demanda, i a data 31 de desembre de 2011 es 
troba en període de proposició de prova. 
 
En relació als expedients de responsabilitat patrimonial en l’àmbit del Port Fòrum, hi ha 
interposats 2 recursos contenciosos administratius.  Un dels recursos es troba en període 
de prova i l’altre pendent de resolució d’al·legacions sobre una possible causa 
d’inadmissibilitat del recurs. 
 
El recurs contenciós administratiu interposat pel Consorci del Besòs contra la resolució 
de 17 de desembre de 2010, dictada pel Director General d’Administració Local, es 
tobra actualment en període de prova. 
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CRONOLOGIA – ANY 2011 
 
Gener  Inici enderrocs dels edificis del sector de La Catalana, entre 

Cristòfol de Moura i el Pont d’Eduard Maristany. 
 

12 de gener Inauguració de la Torre Telefònica, ubicada a l’av. Diagonal 00. 
 

23 de gener Inauguració de la urbanització de Sant Raimon de Penyafort, 
compresa entre LLull  i la Gran Via. 
 

9 de febrer Recepció de les obres de les pantalles perimetrals a l’àmbit del 
Campus Interuniversitari. 
 

11 de març Posta en servei de les Pistes vermelles a la Rambla de Prim. 
 

17 de març Inauguració i entrada en funcionament de l’edifici de Fundació i 
Treball, ubicat a Jardins de les Dones de Negre. 
 

27 de març Obertura al públic del Museu d’Història Natural de Barcelona 
ubicat a l’interior de l’edifici Fòrum. 
 

27 de març Inauguració de la urbanització del front marítim, tram rambla Prim 
i carrer Josep Pla. 
 

30 de març Inauguració i entrada en funcionament de la Central Tèrmica de 
Cicle Combinat Besòs-5. 
 

24 de maig  Aprovació definitiva de la modificació de PMU al sector C4.  
DOGC 21/06/11. 
 

2 de juny Recepció obres de jardineria, bombeig i reg de les zones verdes, i 
de les places Maruja Mallo i  Gerard Calàbia, així com, l’estació 
d’abombament de l’EB-4, ubicades a la zona nord de La 
Catalana. 
  

18 de juliol Inici obres de l’obra civil de la carpa a les pistes esportives de La 
Pau, ubicades al carrer Extremadura, a Sant Adrià de Besòs. 
 

20 d’octubre Finalització obres pantalles plàstiques a l’àmbit del Campus 
Interuniversitari. 
 

25 de novembre Escriptura de compravenda d’adquisició per part del Consorci 
del Besòs d’uns habitatges al sector de La Catalana . 

  
13 de desembre Inici de la instal.lació de les pantalles acústiques i una passera a la 

Gran Via. (Eix Sagrera-Fòrum) 
 

31 de desembre Recepció d’obres corresponents a la fase 1 de la remodelació de 
la Gran Via  i construcció nou pont sobre la C-31. (Eix Sagrera-
Fòrum). 
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