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AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 

 

ERNEST MARAGALL I MIRA, en la seva qualitat de Regidor del Grup d’Esquerra 

Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 

representació, manifesta: 

 

- Atès que el barri de Besòs-Maresme és un dels barris més empobrits de la 

ciutat, amb un dels índex de renda familiar disponible (RFD) més baixos. 

 

- Atès que aquest barri registra un seguit de problemàtiques estructurals com 

poden ser el sobreenvelliment de la seva població, els alts índexs d’atur, 

l’elevat absentisme escolar, un parc d’habitatges dens i que amb els anys ha 

accentuat el seu deteriorament i els dèficits d’accessibilitat, la poca activitat 

productiva de la zona que ha derivat en l’abandonament de molts locals i 

naus... etc. 

 

- Atès que tots aquests elements han provocat que durant els darrers anys 

aquest barri hagi patit un important deteriorament, malgrat la transformació 

dels barris del seu entorn, que ha empitjorat de manera evident les 

condicions de vida de les persones que hi viuen. 

 

- Atès que els veïns i veïnes del barri del Besòs-Maresme porten anys 

denunciant molts dels fenòmens que pateix el barri com les ocupacions 

il·legals d’habitatges per part de màfies, el deteriorament i la falta de 

manteniment de l’espai públic, el mal estat de l’enllumenat o els problemes 

d’inseguretat i convivència, entre molts d’altres. 

 

- Atès la insuficiència de les inversions i les actuacions de l’anterior Pla de 

Barris 2016-2020 s’han mostrat insuficients per alleugerir moltes de les 

problemàtiques que afecten aquest barri de la ciutat. 
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- Atès la potencialitat que té del Barri del Besòs-Maresme,  per la seva situació 

a entre trames urbanes residencials  i productives. 

 

- Atès la força que representa pel barri Besòs-Maresme el fort activisme  i 

associacionisme existent que li permet engegar els canvis estructurals 

necessaris i reequilibrar la ciutat cap al Besòs. 

 

- Atès les polítiques curterministes aplicades al barri del Besòs-Maresme, i la 

necessitat de polítiques i inversions a llarg termini i sostingudes en el temps 

que permetin la seva transformació global. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona formula el següent: 

 

PROPOSICIÓ-DECLARACIÓ DE GRUP AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 

 

El Consell Plenari Municipal acorda: 

 

1. La creació immediata d’una comissió de treball, integrada per actors socials 

de la zona, experts i grups polítics, que tingui com a objectiu elaborar, en el 

termini màxim d’un any (octubre 2021), un “Compromís pel Besòs-Maresme”. 

 

2. Que el “Compromís Besòs-Maresme” inclogui actuacions urbanístiques, 

socials, mediambientals, de mobilitat i de seguretat, per un període de 15 anys 

que puguin ser englobades en una estratègia futura per tot l’eix Besòs. Aquestes 

actuacions han de contemplar, com a mínim: La construcció d'habitatge de 

lloguer social, ajudes específiques per la rehabilitació d’habitatge existent, 

mesures de rehabilitació energètica, mesures de reconversió urbana, millora de 

punts foscos i actuacions concretes d’espai públic; un programa de reinserció 

sociolaboral i mesures de reactivació econòmica, un pla específic d’impuls al 

comerç de proximitat; mesures de foment de la cultura i l’educació; un pla 
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d’impuls a l’ocupació; un pla d’equipaments, actuacions sobre la mobilitat i un 

pla de seguretat acompanyat de campanyes especifiques. 

 

3.- Dotar “Compromís pel Besòs-Maresme”, amb els recursos econòmics 

necessaris, ja sigui a través dels recursos propis o amb inversions provinents 

d’altres administracions (com els Fons Europeus COVID, els Fons FEDER, els 

Contractes programa amb la Generalitat de Catalunya, l’ampliació del conveni 

amb la Diputació de Barcelona.. etc). 

 

4.- Constituir una comissió de seguiment del “Compromís Besòs-Maresme”, que 

es reunirà com a mínim dos cops l’any i vetllarà pel seu compliment. 

 

 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2020 


