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Contractacions Entorn Colònia Güell 
   


    
Contractacions Concepte Procediment Adjudicatari 


Import        
(sense IVA) 


Auditoria financera exercici 2020 i de compliment legalitat exercicis 2019 i 2020 Menor GNL Rusell Bedford Auditors SL 6.700,00 € 


Gestió, administració i assessorament laboral Obert simplificat  
abreujat Martínez&Lillo SLP 960,00 € 


Impressió material de comunicació off line en el marc de la 1a fase de participació 
ciutadana Menor Konekto Comunicació Gràfica SL 1.155,37 € 


    


  
TOTAL CONTRACTAT:   8.815,37 € 








TRESORERIA 2021


Imports Saldo


MANTENIMENT 01/01/2021 -12,00 54.979,72


COND. MANTENIMENT 01/01/2021 12,00 54.991,72


I.R.P.F. MOD.111 20/01/2021 -3.235,85 51.755,87


Nòmina 28/01/2021 -3.354,10 48.401,77


gestoria laboral 28/01/2021 -96,80 48.304,97


Assessoria fiscal 28/01/2021 -193,60 48.111,37


TGSS.COTIZACION 0 29/01/2021 -1.542,57 46.568,80


VODAFONE 01/02/2021 -17,99 46.550,81


TGSS.COTIZACION 0 26/02/2021 -1.542,57 45.008,24


Nòmina 26/02/2021 -3.354,10 41.654,14


gestoria laboral 26/02/2021 -48,40 41.605,74


Assessoria fiscal 26/02/2021 -96,80 41.508,94


VODAFONE 01/03/2021 -19,49 41.489,45


SERV.CERTIF.AUDIT 10/03/2021 -42,35 41.447,10


VODAFONE 25/03/2021 -37,99 41.409,11


Nomina 30/03/2021 -3.354,10 38.055,01


Assessoria fiscal 30/03/2021 -96,80 37.958,21


gestoria laboral 30/03/2021 -48,40 37.909,81


Assessoria fiscal 30/03/2021 -96,80 37.813,01


gestoria laboral 30/03/2021 -48,40 37.764,61


manteniment web 30/03/2021 -2.444,20 35.320,41


TGSS.COTIZACION 0 31/03/2021 -1.542,57 33.777,84


MANTENIMENT 01/04/2021 -12,00 33.765,84


COND. MANTENIMENT 01/04/2021 12,00 33.777,84


Saldo compte a 01/01/2021 54.991,72


Despeses -21.237,88


Ingressos 24,00


SALDO COMPTE BANCARI CONSORCI 33.777,84
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INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 5 EN LA MODALITAT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS 
DE DESPESA DEL CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL DE SANTA 
COLOMA DE CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El Consorci Urbanístic de l’Entorn Colònia Güell (el Consorci) es va constituir en data 10 d’octubre 
de 2001 i està integrat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).  
 
Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens 
consorciats. Posteriorment, van ser modificats i publicats al DOGC de data 5 d’agost de 2019 on el 
Consorci queda adscrit a l’INCASÒL fins la seva dissolució, i els drets i obligacions seran assumits 
pels ens consorciats d’acord amb la participació següent: 
 


• Institut Català del Sòl: 51% 
• Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 41,20% 
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 7,80% 


 
En sessió del Consell General de 12 de novembre de 2019 es va aprovar Pressupost del Consorci 
per a l’exercici 2020. Aquest pressupost va quedar tramitat per la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2020, i posteriorment prorrogat, per 
Decret 146/2020, de 15 de desembre de 2020, on s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 mentre no entrin en vigor els de l’any 
2021. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
• Els Estatuts del Consorci.  
• Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 


Finances Públiques de Catalunya.  
• Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei 4/1985, 


de 29 de març de l'estatut de l'Empresa Pública Catalana. 
• Successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  
• Diferents ordres i instruccions del Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda 


relatives a l'estructura i elaboració deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per 
l'exercici 2020 així com altres disposicions sobre matèries relacionades amb el règim econòmic 
i financer i que afectin el Consorci. 


 
3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 NÚMERO 5 EN LA MODALITAT DE 


TRANSFERÈCIA DE CRÈDITS  
 
Actualment el Consorci està treballant en la licitació de la contractació mitjançant procediment obert 
simplificat dels serveis de comunicació online i offline al Consorci, els serveis de hosting, la reserva 
de dominis i el manteniment de la pàgina web. L’import de licitació ascendeix a 39.490,00€ (IVA 
exclòs) i es desglossa en les següents anualitats: 
 
Anualitat 2021: 11.535,00€ 
Anualitat 2022: 19.860,00€ 
Anualitat 2023:   8.095,00€ 
 
En el pressupost prorrogat, no existeix suficient crèdit a la partida D/226.0003 “Publicitat, difusió i 
campanyes institucionals” per a fer front als treballs que es necessiten contractar. 
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D'altra banda, en l’esmentat pressupost, hi ha la partida D/542.660.0001 Inversions en béns naturals 
destinats a l´ús general per compte propi la qual està dotada amb 153.550,00€ que, segons la 
informació relativa a l'execució del pressupost, no serà necessari disposar de part del crèdit dotat. 
 
 
4. S’INFORMA 
 
Primer.- Que la consignació existent en la partida D/542.226.0003 “Publicitat, difusió i campanyes 
institucionals” resulta insuficient per fer front la despesa de l’exercici 2021 d’import 11.535,00€. 
 
Segon.- Que en la partida D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a l’ús general per 
compte propi existeix saldo disponible per import de 153.550,00€, en no ser necessari disposar de la 
totalitat del crèdit dotat segons les previsions d’execució.  
 
Tercer.- Que d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci les modificacions del pressupost són 
competència del Consell General del Consorci. 
 
Quart.- Que la transferència de crèdit proposada: 
 
a) No afecta a crèdits ampliables ni a crèdits extraordinaris. 
b) No minora crèdits incrementats per suplements de crèdits ni per transferències. 
c) No minora crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos. 
d) No incrementa crèdits que han estat objecte de minoració per altres transferències. 
 
Per tot això, s'informa favorablement l'expedient de modificació de crèdits número 5 del pressupost 
vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import d’11.535,00€. 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a 
l’ús general per compte propi 11.535,00 € 


 
A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import 


D/542.226.0003 Publicitat, difusió i campanyes 
institucionals 11.535,00 € 


 
 
Barcelona,  
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
La Cap de Participades 
Institut Català del Sòl 


 








PLA DE TRESORERIA 2021


PAGAMENTS
Pressupost 2021 
(prorrogat 2020)


Pressupost 2021 
(prorrogat 


2020+modificacions)


Pressupost 2021 
(prorrogat 


2020+modificacions)


gen‐21 feb‐21 març‐21 abr‐21 maig‐21 juny‐21 jul‐21 ag‐21 set‐21 oct‐21 nov‐21 des‐21 TOTAL


GESTIÓ URBANÍSTICA (sense IVA) (sense IVA) (amb IVA)


Pla de comunicació (participació ciutadana) 11.550,00 11.550,00 13.975,50 13.957,35 13.957,35
Servei de comunicació (xarxes socials) 18.000,00 18.000,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00
Altres despeses urbanístiques 37.000,00 37.000,00 44.770,00 22.385,00 22.385,00 44.770,00
Assessorament jurídic 10.000,00 10.000,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00
Assessorament econòmic i financer (INCASÒL DEF) 27.000,00 27.000,00 32.670,00 32.670,00 32.670,00
Assessorament tècnic 50.000,00 21.197,63 25.649,13 25.649,13 25.649,13


SUMA 153.550,00 124.747,63 150.944,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.342,35 0,00 0,00 0,00 0,00 114.584,13 150.926,48


DESPESES D'ESTRUCTURA
Sous i salaris 56.000,00 76.241,25 76.241,25 3.354,10 3.354,10 3.354,10 3.354,10 3.354,10 6.708,20 3.354,10 3.354,10 3.354,10 3.354,10 3.354,10 6.708,20 46.957,40
Seguretat Social 14.000,00 15.336,12 15.336,12 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 1.542,57 18.510,84
Lloguers i cànons 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparacions i conservació 0,00 0,00 0,00 0,00
Material oficina i suscripcions 100,00 100,00 121,00 0,00
Subministraments 200,00 200,00 242,00 0,00
Comunicacions postals, telefòniques i missatgeria 150,00 650,00 786,50 17,99 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48 305,39
Telèfon mòbil terminal 0,00 0,00 0,00 0,00
PC Portàtil Gerència 0,00 0,00 0,00 0,00
Assegurances 4.000,00 4.000,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00
Taxes i tributs 0,00 0,00 0,00
Auditoria  4.000,00 6.700,00 8.107,00 8.107,00 8.107,00
Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents 4.025,00 4.870,25 4.870,25 4.870,25
Dietes, locomoció i trasllats 500,00 500,00 605,00 605,00 605,00
Despesesa assessorament fiscal i comptable 4.000,00 4.000,00 4.840,00 290,40 145,20 290,40 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 2.032,80
Despesa gestió administrativa (Administració INCASÒL) 2.000,00 2.000,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00
Web i portal de transparència 0,00 0,00 0,00 0,00
Manteniment web 500,00 500,00 605,00 2.444,20 2.444,20
Comunicació /web (226.0003) 0,00 11.535,00 13.957,35 4.364,07 4.364,07 242,00 4.987,22 13.957,35
Publicacions i edictes 300,00 300,00 363,00 181,50 181,50 363,00
Serveis bancaris 100,00 100,00 121,00 42,35 42,35
Impostos 3.235,85 3.235,85 3.235,85 3.235,85 12.943,40


SUMA 85.850,00 126.187,37 133.455,47 8.422,92 5.059,86 7.731,10 16.384,72 5.099,35 13.447,72 12.699,27 5.041,87 9.463,42 13.117,72 8.366,35 13.564,69 118.398,98
TOTAL DESPESES SECTOR 239.400,00 250.935,00 284.400,10 8.422,92 5.059,86 7.731,10 16.384,72 5.099,35 13.447,72 49.041,62 5.041,87 9.463,42 13.117,72 8.366,35 128.148,82 269.325,47


0,00
COBRAMENTS gen‐21 feb‐21 març‐21 abr‐21 maig‐21 juny‐21 jul‐21 ag‐21 set‐21 oct‐21 nov‐21 des‐21 TOTAL
APORTACIONS DINERÀRIES
Aportacions economiques- Incasòl 82.824,00 82.824,00 82.824,00 16.680,00 16.680,00 33.360,00
Aportacions economiques -Ajuntament Santa Coloma 66.908,80 66.908,80 66.908,80 8.937,50 8.937,50 8.937,50 8.937,50 35.750,00
Aportacions economiques -Ajuntament Sant Boi 12.667,20 12.667,20 12.667,20 6.315,00 6.315,00 12.630,00


SUMA 162.400,00 162.400,00 162.400,00 0,00 0,00 0,00 8.937,50 0,00 31.932,50 0,00 0,00 8.937,50 0,00 0,00 31.932,50 81.740,00
APORTACIONS NO DINERÀRIES
Aportacions en serveis- Ajuntament Santa Coloma 0,00
Aportacions en serveis- Ajuntament Sant Boi 0,00
Aportacions en serveis- Incasòl 77.000,00 48.197,63 58.319,13 58.319,13 58.319,13


SUMA 77.000,00 48.197,63 58.319,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.319,13 58.319,13
ALTRES INGRESSOS
Altres ingressos 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cobraments - Pagaments 239.400,00 210.597,63 220.719,13 0,00 0,00 0,00 8.937,50 0,00 31.932,50 0,00 0,00 8.937,50 0,00 0,00 90.251,63 140.059,13


TOTAL Cobraments ‐ Pagaments  ‐8.422,92 ‐5.059,86 ‐7.731,10 ‐7.447,22 ‐5.099,35 18.484,78 ‐49.041,62 ‐5.041,87 ‐525,92 ‐13.117,72 ‐8.366,35 ‐37.897,19 ‐115.783,55


Saldo bancari mensual 54.991,72 46.568,80 41.508,94 75.327,64 74.892,04 70.052,04 70.052,04 48.912,74 48.912,74 48.386,82 35.269,10 61.473,21 23.576,02
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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 12 
 
Dia: 27 d’abril de 2021 
HORA :  12.30  hores 
LLOC: CONSORCI. Sessió celebrada a distància 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 Josep Armengol i Tatjé, sub-director general d'Acció Territorial. 
• El senyor Gonçal Marquès i Sagnier, director d’Operacions de l'Institut Català 


del Sòl. 
 


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


• El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, primer tinent d’Alcaldia. 
• Excusa la seva assistència la Sra. Anna Martínez i Almoril, alcaldessa - 


presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, qui ha delegat la 
seva representació i el seu vot en el senyor Jordi Bartolomé i Fernández. 
 


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


• El senyor Carlos Aldana i Alfaro, director de l'Àrea de Ciutat Sostenible i 
Saludable. 


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


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


 
- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  


 
 
 
 







 2 


D’acord amb l’article 16.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques catalanes, atesa l’absència de la senyora Anna Martínez i 
Almoril, per aquesta concreta sessió ostentarà la Presidència la senyora Maria Salinas i 
Salinas, al ser la vocal més antiga de la  comissió Executiva. 
 
Oberta la sessió, es dóna compte de l’Ordre del dia següent:  
 
 


1. Validar la modificació núm. 5 del pressupost de l’exercici 2021, en la modalitat de 
transferència de crèdit. 


2. Donar compte del pla de tresoreria per a l’exercici 2021. 
3. Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci d’acord 


amb les facultats delegades pel Consell General.  
4. Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, per a 


la seva ratificació, si s’escau.  
5. Informar sobre l’estat del procés de participació ciutadana.  
6. Informar sobre l’estat dels treballs d’anàlisi i diagnosi territorial. 
7. Informar sobre l’estat dels treballs del recinte industrial de la Colònia. 
8.  Informar sobre la posada en marxa del web del Consorci. 
9. Precs i preguntes. 
10. Aprovació i signatura de l’acta de la present 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.- Validar la modificació núm. 5 del pressupost de l’exercici 2021, en la modalitat de 
transferència de crèdit. 
 
El gerent pren la paraula i exposa que, actualment, el Consorci està treballant en la licitació 
de la contractació mitjançant procediment obert simplificat dels serveis de comunicació 
online i offline al Consorci, els serveis de hosting, la reserva de dominis i el manteniment de 
la pàgina web.  
 
L’import de licitació ascendeix a 39.490.- € (IVA exclòs) i es desglossa en les següents 
anualitats:  
 


- Anualitat 2021: 11.535.- €  
- Anualitat 2022: 19.860.- €  
- Anualitat 2023: 8.095.- €  


 
En el pressupost prorrogat, no existeix suficient crèdit a la partida D/226.0003 “Publicitat, 
difusió i campanyes institucionals” per a fer front als treballs que es necessiten contractar. 
 
D'altra banda, en l’esmentat pressupost, hi ha la partida D/542.660.0001 Inversions en béns 
naturals destinats a l’ús general per compte propi la qual està dotada amb 153.550.- € que, 
segons la informació relativa a l'execució del pressupost, no serà necessari disposar de part 
del crèdit dotat. 
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De conformitat amb l’exposat i vistos els informes econòmics i financers sobre la modificació 
pressupostària en la modalitat per transferència de crèdit entre aplicacions de despesa del 
Consorci, que s’adjunten a aquesta acta com a document número 1. 
 
Atès que d’acord amb l’article 14 dels Estatuts del Consorci, la Comissió Executiva té entre 
les seves funcions: donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell 
General, al Pla d’actuació, inversió i finançament, i al pressupost anual del Consorci, així 
com a les modificacions d’aquests documents que seran elaborats sota la responsabilitat de 
la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada.  
 
De conformitat amb tot l’exposat, els membres de la Comissió Executiva acorden, per 
unanimitat, validar la proposta de modificació número 5 exposada anteriorment i 
sotmetre-les a la consideració del Consell General del Consorci per a la seva aprovació. 
 
 
2.- Donar compte del pla de tresoreria per a l’exercici 2021. 
 
La Gerència dona compte a la Comissió Executiva del Pla de Tresoreria 2021. Es detecta un 
error a la fórmula de la segona columna d’imports sense IVA que es corregeix. S’adjunta 
com a document annex núm. 2 el Pla de Tresoreria corregit. 
 
 
3.- Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci 
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.  
 
El gerent pren la paraula i, a efectes informatius, dona compte a la Comissió Executiva de 
les contractacions dutes a terme durant el primer trimestre de l’exercici 2021, que s’annexen 
annex 3. 
 
Els membres de la Comissió Executiva assistents es donen per assabentats. 
 
4.- Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, per a 
la seva ratificació, si s’escau.  
 
A la vista de la relació la relació de les despeses aprovades i pagades per la Gerència,  
d’acord amb les facultats de disposició de fons delegades, els membres de la Comissió 
Executiva adopten, per unanimitat, el següent acord:  
 
Únic.- Ratificar la relació de les despeses que han estat aprovades i pagades per la 
Gerència durant el primer trimestre del 2021 i fins al dia 1 d’abril de 2021 , d’acord amb les 
facultats de disposició de fons que li van ser delegades pel Consell General del Consorci; 
relació que queda incorporada com a annex 4, a aquesta acta.  
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5.- Informar sobre l’estat del procés de participació ciutadana.  
 
El gerent pren la paraula i exposa l’estat del procés de participació ciutadana, 1ra fase de 
diagnosi, com es va desenvolupar la primera sessió informativa de presentació de la 
diagnosis del planejament urbanístic i d’inici del procés de participació, així com les 
preguntes efectuades per part dels assistents durant la mateixa. El gerent manifesta que 
quan es conclogui el document de respostes enviarà als membres de la Comissió Executiva 
l’enllaç a la pàgina web del Consorci on podran consultar el document publicat.  
 
El Sr. Bartolomé pregunta si els itineraris que es duran a terme durant el procés participatiu 
tenen l’aprovació del PROCICAT, sol·licitant que es confirmi aquest punt per part del gerent. 
  
La senyora Maria Salinas, en relació als itineraris, manifesta que seria interessant que algun 
tingués més incidència en la Ciutat Cooperativa. El gerent manifesta que es tindrà en 
compte i pren nota per traslladar-ho a l’empresa Raons Públiques, i demana que la persona 
de contacte de l’Ajuntament de Sant Boi, per al procés participatiu, comuniqui el recorregut 
que consideri més interessant perquè sigui incorporat. 
 
6.- Informar sobre l’estat dels treballs d’anàlisi i diagnosi territorial. 
 
La Gerència dona compte de l’estat dels treballs d’anàlisi i diagnosi territorial tècnica de 
l’Entorn de la  Colònia Güell. 
 
7.- Informar sobre l’estat dels treballs del recinte industrial de la Colònia. 
 
El gerent pren la paraula i informa de la reunió mantinguda el 8 de gener de 2021 així com 
que s’està treballant en l’estudi d’aquest àmbit. 
 
8.- Informar sobre la posada en marxa del web del Consorci. 
 
El gerent pren la paraula i informa als membres de la Comissió Executiva que ja es pública 
la pàgina web del Consorci. Manifesta, així mateix, que la voluntat és donar la màxima 
transparència en els continguts. 
 
9.- Precs i preguntes 
 
La senyora Maria Salinas pregunta si s’han fet gestions amb el RCD Espanyol. El Gerent 
manifesta que s’ha intentat posar en contacte amb els seus representants però no ha estat 
possible. En el mateix sentit es pronuncia l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Manifesta que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha preparat un requeriment al RCD 
Espanyol per tal que procedeixi a donar compliment als seus compromisos. En cas contrari 
s’hauran d’emprendre les accions judicials oportunes. L’Ajuntament de Sant Boi trametrà la 
proposta de requeriment a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a l'Institut Català del 
Sòl i al Consorci per tal que es mostri la conformitat al contingut del mateix.  
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10.- Aprovació i signatura de l’acta de la present 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  La presidenta substituta de la 
Comissió Executiva  


 
 
 
 
Maria Jesús del Carmen i Guiró          Maria Salinas i Salinas 
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