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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PPR ENTORN 
DE LA COLÒNIA GÜELL, DELS TERMES MUNICIPALS DE SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
                                            

ACTA 
 
SESSIÓ NÚMERO 14 
 
Dia: 19 de novembre de 2021 
HORA :  12:00  hores 
LLOC: CONSORCI. Sessió extraordinària celebrada per mitjans electrònics (mitjançant la 
plataforma Microsoft TEAMS ). 
 
En el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, 
es reuneixen els membres integrants de la Comissió Executiva del Consorci que a 
continuació es relacionen. 
 
Membres Assistents:  
 

- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 

• El senyor Gonçal Marquès i Sagnier, director d’Operacions   de l'Institut Català 
del Sòl. 

• Excusa la seva assistència el senyor Josep Armengol i Tatjé, Subdirector 
general d’actuacions urbanístiques, que ha delegat el seu vot i representació 
en el senyor Gonçal Marquès i Sagnier. 
 

 
- Per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 

 
• El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, alcalde-president de l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Cervelló. 
• Excusa la seva assistència la Sra. Anna Martínez i Almoril, primera tinent 

d’alcaldia, que ha delegat el seu vot i representació en el senyor Jordi 
Bartolomé i Fernández. 
 

- Per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 
 

• La senyora Maria Salinas i Salinas, cap del servei de Planificació i Model de 
Ciutat. 

• Excusa la seva assistència el senyor Carlos Aldana i Alfaro, director de l'Àrea 
de Ciutat Sostenible i Saludable. 
 

 
- El senyor Xavier Isart i Rueda, gerent del Consorci. 

 
- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  
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- Assisteixen també el senyor Pablo Garcia de la Sub-direcció General de Participació 

Ciutadana del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert  i la senyora Raquel Vela 
Paisatgista (MAP) i Enginyera tècnica agrícola de la direcció d’Operacions de l'Institut 
Català del Sòl, com a tècnics experts en matèria de participació ciutadana. 

 
 
Oberta la sessió, es dóna compte de l’Ordre del dia següent:  
 

1. Donar compte de l’aprovació o aprovació de l’acta de l’anterior sessió. 
2. Procediment de constitució del Consell ciutadà. 
3. Membres del grup motor de la segona fase del procés de participació ciutadana. 
4. Possible col·laboració amb l’Institut Europeu de Disseny (IED) de Barcelona, durant 

el curs 2021-2022, en la primera edició del Màster Design for Urban Environment.  
5. Informar sobre la reunió mantinguda amb els propietaris del Recinte Industrial de la 

Colònia Güell.  
6. Precs i preguntes. 
7. Aprovació i signatura de l’acta d’aquesta sessió de la Comissió Executiva. 

 
 
Un cop donat compte de l’ordre del dia, les persones assistents passen a tractar els 
diferents punts del mateix: 
 
1.- Donar compte de l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió. 

Es considera aprovada per unanimitat dels participants l’acta de la sessió 13 celebrada  el 
13 de setembre de 2021 en la mateixa sessió, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic. 
 
En concret, mitjançant correu electrònic del dia 19 de novembre de 2021, es va enviar als 
membres de la Comissió Executiva la proposta de redacció de l’acta de la sessió 
esmentada, per tal de manifestar la conformitat al text o bé proposar les esmenes oportunes. 
 
Es va rebre resposta de conformitat del senyor Jordi Bartolomé, del Senyor Gonçal Marquès 
i de la senyora Anna Martínez en data 11 de novembre de 2021, de la senyora Maria Salinas 
en data 12 de novembre de 2021 i del senyor Carlos Aldana i del Sr. Josep Armegol en data 
15 de novembre de 2021. 
 
Per tant, d’acord amb l’esmentat article l’acta es considera aprovada en la mateixa sessió.  
 

2.- Procediment de constitució del Consell ciutadà. 
 
Els tècnics experts en matèria de Participació Ciutadana assistents a aquesta sessió 
exposen en quin punt ens trobem del procés de participació ciutadana, en què consistiria el 
Consell Ciutadà per a l’Entorn de la Colònia Güell i els punts del disseny que també es 
necessitarien consensuar per a la seva constitució i el procediment.  
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Un cop finalitzada l’exposició, els membres de la Comissió Executiva acorden que cadascú 
traslladarà l’exposat al seu ens consorciat i a la propera sessió es prendrà una proposta 
d’acord al respecte que serà elevada al Consell General.  

3.- Membres del grup motor de la segona fase del procés de participació ciutadana. 
 
El gerent del Consorci exposa que en aquesta segona fase del procés de participació 
ciutadana s’ampliaran els membres del grup motor respecte a la primera fase de participació 
ciutadana amb més persones d’associacions i entitats que exposa, tant d’un municipi com 
de l’altre, alguna persona que ha participat en algun itinerari i també del  Consorci 
patrimonial de l’Entorn de la Colònia Güell. 
 
Els  membres assistent donen la seva conformitat. 
 
4.- Possible col·laboració amb l’Institut Europeu de Disseny (IED) de Barcelona, 
durant el curs 2021-2022, en la primera edició del Màster Design for Urban 
Environment.  
 
El gerent del Consorci pren la paraula i exposa que l’IED té interès en que el projecte final 
de Màster tingui com a escenari l'entorn de la Colònia Güell i ha sol·licitat a l'Institut Català 
del Sòl i al Consorci la seva col·laboració per tal de proporcionar informació, documentació 
gràfica disponible, etc. 

El gerent exposa que la ETSAB en el curs de urbanística IV d’aquest any (febrer – juny 
2021) ja va fer servir també aquest mateix àmbit en el treball projecte residencial i de vores 
urbanes i títol “entre vores”. En la publicació han escollit els 6 treballs més interessats 
d’entre tots els que van elaborar els alumnes. 

Els membres assistents es donen per assabentats i mostren la seva conformitat. 

 
5.- Informar sobre la reunió mantinguda amb els propietaris del Recinte Industrial de 
la Colònia Güell.  

El gerent pren la paraula i informa de la reunió mantinguda el passat 12 de novembre amb 
els propietaris del Recinte Industrial, durant la qual se’ls hi va traslladar tot el que s’ha 
avançat en l’anàlisi i estudi d’aquest àmbit.  

Els membres assistents es donen per assabentats. 

 
6.- Precs i preguntes. 

El senyor Jordi Bartolomé pren la paraula i manifesta que no estan publicades a web del 
Consorci les actes de les dues darreres sessions dels òrgans del Consorci.  
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La secretària pren la paraula i exposa que durant el temps que el Consorci ha estat sense 
una empresa contractada pels serveis de comunicació no s’ha pogut dur a terme 
l’actualització del web, però aquesta actualització s’està treballant amb la nova empresa 
contractada i en breu es publicaran. 
 

7.- Aprovació i signatura de l’acta d’aquesta sessió de la Comissió Executiva. 

Els membres assistents acorden, per unanimitat, l’aprovació i la signatura electrònica 
diferides d’aquesta acta d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 de la llei 40/2015, que 
estableix que la secretària ha d’elaborar l’acta amb el vist i plau de la presidenta i l’ha de 
remetre per mitjans electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden manifestar 
pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en 
cas afirmatiu es considera aprovada en la mateixa reunió.  
 
En cas contrari, se sotmetrà a aprovació a la següent sessió de la Comissió Executiva que 
se celebri.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president de la Comissió Executiva aixeca la 
sessió, de la qual, jo, com a secretària,  n’estenc la present acta, que subscric, i de la qual 
en dono fe. 
 

 
Vist i plau 

La secretària del Consorci  El president de la Comissió 
Executiva  

 
 
 
Maria Jesús del Carmen i Guiró          Jordi Bartolomé i Fernández    


	SESSIÓ NÚMERO 14

		2022-02-18T13:03:01+0100
	MARIA JESUS DEL CARMEN GUIRO - DNI 73196005T (TCAT)


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:33+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:33+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:33+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:33+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:34+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:34+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:34+0100
	Administració electrònica


		scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:34+0100
	Administració electrònica


		bartolomefj@santacolomadecervello.cat
	2022-02-21T13:10:35+0100
	JORDI BARTOLOME FERNANDEZ - DNI 46984019X (TCAT)




