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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 € 








 
 


AUDIT | CONSULTING | TAX | ACCOUNTING 


 
 
 


 


 


GNL Russell Bedford Auditors, S.L. 
Josep Irla i Bosch, 1-3 Bajos 
08034 Barcelona 
T. +34 93 205 33 01 
www.gnlrussellbedford.es 


GNL Russell Bedford Auditors S.L., sociedad limitada española miembro 
de la red de firmas independientes Russell Bedford International.  
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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT 


DEL SECTOR PPR ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL 


BARCELONA, A 14 D’ABRIL DE 2021 
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Informe d’auditoria de comptes anuals emès per un auditor 
independent de conformitat amb la normativa de finances de la 
Generalitat de Catalunya   


Opinió 


Hem auditat els comptes anuals de CONSORCI URBANISTIC PER EL DESENVOLUPAMENT DEL 
SECTOR PPR ENTOTRN DE LA COLÒNIA GÜELL (en endavant “el consorci”),  que comprenen el 
balanç de situació a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponent a l’exercici acabat en aquesta data. 


En la nostra opinió , els comptes anuals adjuntes expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2020, així 
com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica 
en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en 
aquest. 


Fonament de l’opinió 


Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 
General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general 
a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector 
Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquests normes es descriuen més 
endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de comptes anuals del 
nostre informe. 


Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic 
a Espanya segons l'exigit per la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes 
d'aquest Sector Públic.  


Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
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Qüestions clau de l'auditoria 


Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, 
han estat de la major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. 
Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals 
en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió 
per separat sobre aquestes qüestions. 


Immobilitzat en curs.  


Descripció 


L’epígraf de l’immobilitzat en curs és el mes significatiu del Balanç de situació. Dintre s’inclouen 
els costos dels treballs previs assumits i realitzats vinculats a l’activitat de desenvolupament del 
Pla d’urbanització d’aquest sector. Es per aquests motius que la considerem una qüestió clau de 
la nostra auditoria.   


Procediments aplicats en l’auditoria 


Com a resposta aquesta qüestió clau, els nostres procediments d’auditoria han tingut en compte 
la idoneïtat de les polítiques comptables, l’avaluació dels controls interns i l’aplicació de 
procediments analítics, així com l’avaluació del compliment segons els termes previstos en les 
normes comptables que li són d’aplicació. Hem revistat una mostra significativa dels costos 
incorporats a l’immobilitzat en curs. Hem revistat la correcta imputació així como la correcta 
meritació i el pagament. També hem verificat que la informació inclosa en els comptes anuals 
sigui correcta i adequada. 


Altres Qüestions 


Els comptes anuals del Consorci de l’any 2020 són les primeres sotmeses a auditoria de comptes 
del sector públic. 


Responsabilitat del Gerent del Consorci en relació amb els comptes anuals. 


El Gerent del Consorci és responsable de formular els comptes anuals adjunts tal i com 
s’estableix als estatuts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. En la 
preparació dels comptes anuals, l'òrgan de gestió és responsable de la valoració de la capacitat 
de l'entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable 
d'empresa en funcionament excepte si l'òrgan de gestió té la intenció o l'obligació legal de 
liquidar l'entitat o de cessar les seves operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista. 
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Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals  


Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria 
que conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que 
una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 
existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les decisions 
econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.  


De conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent per al 
Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:  


 Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a 
frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests 
riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base 
per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és 
més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot 
implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 
errònies, o l'elusió del control intern. 


 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, 
i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. 


 Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades així com la raonabilitat 
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la comissió 
executiva.  


 Concloem sobre si és adequada la utilització, per la comissió executiva, del principi 
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria 
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets 
o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat 
per a continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa 
material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la 
corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no 
són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen 
en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No 
obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que l'entitat deixi de ser una 
empresa en funcionament. 


 Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets 
subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.  
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Ens comuniquem amb l'òrgan de govern (denominació segons el règim jurídic aplicable) en 
relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i 
les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control 
intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.  


Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, 
determinem les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 


Paràgraf sobre altres requeriments legals i reglamentaris  


Juntament amb els treballs d’auditoria pública sobre els comptes anuals de l’Entitat 
corresponents a l’exercici 2020, el nostre mandat inclou l’emissió d’un informe sobre el 
compliment de la legalitat que li resulta d’aplicació per els exercicis 2019 i 2020. Les conclusions 
que s’obtinguin de l’execució d’aquests treballs, que s’efectuaran amb posterioritat als de 
l’auditoria pública de comptes anuals, figuraran en l’informe específic corresponent.  


D’altra banda, amb l’abast previst en la nostra auditoria pública de comptes anuals, hem revisat 
determinats aspectes vinculats al compliment de la legalitat en les operacions efectuades per 
l’Entitat en l’exercici. Aquestes comprovacions s’han efectuat aplicant procediments d’auditoria 
consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els procediments analítics i 
substantius previstos en la planificació del treball d’auditoria.  


Hem obtingut evidència suficient i adequada per a considerar que, amb els procediments 
aplicats, s’ha complert amb els aspectes més rellevants de la legalitat, en quant a la incidència 
d’aquesta en la informació financera. 


 
 
 
 
 
 
 


Informe emès a Barcelona, a 14 d’Abril de 2021 
 
 
 


GNL Russell Bedford Auditors S.L. (Num. ROAC s0648) 


 Censors Jurats de Comptes-Auditors 


                                                                              


                                 


 


 


 


Juan Luis Larrumbe Lara (Num. ROAC 3784) 


 


Aquest informe es correspon amb el segell distintiu núm. 20/21/09122 emès pel Col·legi de 


Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
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INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 3 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 3 EN LA MODALITAT DE 


TRANSFERÈCIA DE CRÈDITS  
 
El passat mes de febrer, el gerent del Consorci mitjançant procediment menor és va adjudicar el 
servei d’auditoria financera dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 així com, el servei 
d’auditoria de compliment dels exercicis 2019 i 2020 del Consorci. La despesa prevista ascendeix a 
l’import de 6.700,00€. 
 
En el pressupost prorrogat, no existeix suficient crèdit a la partida D/542.227.0012 Auditories i 
control de fons europeus per a fer front als treballs contractats. 
 
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. 
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4. S’INFORMA 
 
Primer.- Que la consignació existent en la partida D/542.227.0012 Auditories i control de fons 
europeus és de 4.000,00€ i resulta insuficient per fer front a la despesa prevista.  
 
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 3 del pressupost 
vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import de 2.700,00€. 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a 
l’ús general per compte propi 2.700,00 € 


 
A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import 


D/542.227.0012 Auditories i control de fons europeus 2.700,00 € 


 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
La Cap de Participades 
Institut Català del Sòl 
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INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 4 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 4 EN LA MODALITAT DE 


TRANSFERÈCIA DE CRÈDITS  
 
La disposició transitòria Cinquena de l’Ordre VEH/137/2017 de 29 de juny, estableix els criteris de 
l’adaptació de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya al sistema corporatiu 
d'informació comptable de la Generalitat, a aquelles que hagin d'aplicar el PGCPGC, i que fins 
llavors aplicaven un pla de comptabilitat basat en un marc d'informació financera diferent al Pla de 
comptabilitat pública. Aquestes entitats podien continuar portant la gestió comptable i el retiment de 
comptes anterior fins que es desenvolupés l'adaptació del sistema corporatiu d'informació comptable 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
En aquest sentit, la Intervenció General ha desenvolupat una nova aplicació de comptabilitat 
anomenada PANGEA adaptada a l’esmentada Ordre, que ha posat a disposició del Consorci a l’inici 
de l’exercici 2021 i que ha de facilitar la gestió comptable i el retiment de comptes. El servei tècnic 
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d’aquest nou sistema corporatiu comptable el realitza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació (CTTI), que donarà suport al Consorci, pel qual haurà de pagar una quota anual per 
la seva utilització. Per aquest 2021, la quota ascendeix a l’import de 4.025,00€. 
 
En el pressupost prorrogat del Consorci, no existeix suficient crèdit a la partida D/542.228.0003 
“Solucions TIC CTTI serveis recurrents” per fer front a aquesta despesa.   
 
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/542.228.0003 “Solucions TIC CTTI serveis 
recurrents” resulta insuficient per fer front la despesa de l’exercici 2021 d’import 4.025,00€. 
 
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 4 del pressupost 
vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import de 4.025,00€. 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a 
l’ús general per compte propi 4.025,00 € 


 
A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import 


D/542.228.0003 Solucions TIC CTTI serveis recurrents 4.025,00 € 


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


 








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. 2 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 2 EN LA MODALITAT DE 


TRANSFERÈCIA DE CRÈDITS  
 
Actualment al Consorci té contractada una línia telefònica per al dispositiu mòbil del Gerent, per 
tal de que pugui desenvolupar les atribucions i funcions pròpies del seu lloc de treball. 
 
En el pressupost prorrogat, no existeix suficient crèdit D/542.222.0003 Comunicacions 
mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats per a la línia de telefonia mòbil. 
 
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. 
 


 







   
  G


E
N


E
R


A
LI


T
A


T
 D


E
 C


A
T


A
LU


N
Y


A


Doc.original signat per:
MARTA BLANQUET GRIFOLL
15/03/2021


Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


*0GHWHBBTD6H4OCWFZTNKFSYGRWCR9S6D*
0GHWHBBTD6H4OCWFZTNKFSYGRWCR9S6D


Data creació còpia:
06/04/2021 15:51:34


Data caducitat còpia:
06/04/2024 00:00:00


Pàgina 2 de 2


 
 
 
4. S’INFORMA 
 
Primer.- Que la consignació existent en la partida D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant 
serveis de veu i dades adquirits a altres entitats resulta insuficient per fer front a la despesa 
anterior, la qual ascendeix a 500,00€. 
 
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 2 del 
pressupost vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import de 500,00€. 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a 
l’ús general per compte propi 500,00 € 


 
A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de 
veu i dades adquirits a altres entitats 500,00 € 


 


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


 








   
  G


E
N


E
R


A
LI


T
A


T
 D


E
 C


A
T


A
LU


N
Y


A


Doc.original signat per:
MARTA BLANQUET GRIFOLL
15/03/2021


Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


*06QSH5LZP2HSQBWK1NAIIJS3QPAFJDER*
06QSH5LZP2HSQBWK1NAIIJS3QPAFJDER


Data creació còpia:
06/04/2021 15:51:13


Data caducitat còpia:
06/04/2024 00:00:00


Pàgina 1 de 2


 
 
INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 1 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 1 EN LA MODALITAT DE 


TRANSFERÈCIA DE CRÈDITS  
 
El Consell General del Consorci, en la sessió número 9 de 23 de setembre de 2020, va aprovar i 
procedir a la contractació del senyor Xavier Isart i Rueda com a nou gerent del Consorci. Així 
mateix, en data 21 d’octubre de 2020, es va signar el contracte d’alta direcció del Gerent on 
s’estableix, a la clàusula segona, la remuneració. En concret s’estableix “El senyor J. Xavier Isart i 
Rueda percebrà una retribució anual bruta de 69.310,23€ distribuïda en catorze mensualitats i una 
retribució variable condicionada al compliment dels objectius prèviament fixats, l’import de la qual no 
superarà el 10% de la retribució fixa anual”.  
 
En el pressupost prorrogat, no existeix suficient crèdit a la partida D/542.132.0001 retribucions 
bàsiques i altres remuneracions per fer front a aquesta despesa ja que es va pressupostar abans 
que la Direcció General de Funció Pública determinés la quantia definitiva del contracte. De la 
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mateix manera, no hi ha crèdit suficient a la partida D/542.160.0001 seguretat social per fer front al 
pagament de les quotes socials establertes. 
 
D'altra banda, en l’esmentat pressupost prorrogat, 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/542.132.0001 retribucions bàsiques i altres 
remuneracions resulta insuficient per fer front a la despesa explicada anteriorment, la qual 
ascendeix a un total de 76.241,25€. Així mateix, a la consignació existent en la partida 
D/542.160.0001 seguretat social resulta insuficient per fer front a la despesa de quotes socials, que 
és de 15.336,12€. 
 
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 1 del pressupost 
vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import de 21.577,37€. 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a 
l’ús general per compte propi 21.577,37 € 


 
A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import 


D/542.132.0001 Retribucions bàsiques i altres 
remuneracions 20.241,25 € 


D/542.160.0001 Seguretat Social 1.336,12 € 


 
 
Barcelona,  
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
La Cap de Participades 
Institut Català del Sòl 
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CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 


PPR ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL   
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Comptes Anuals – Exercici 2020        2 


 
  


 
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020 I 2019  


 


ACTIU 


Notes 
en 


memòria 2020 2019   PASSIU 


Notes 
en 


memòria 2020 2019 
A) Actiu no corrent   114.829,46 59.587,57   A) Patrimoni net   176.865,33 85.795,69 
          I) Patrimoni 4;9 176.929,65 85.800,00 
  I) Immobilitzat intangible   0,00 0,00   


 
        


        
 


II) Patrimoni generat   (64,31) (4,31) 
  II) Immobilitzat material   114.829,46 59.587,57   


 
1. Resultats exercicis anteriors 3;4;16 (4,31) 0,00 


  1. Terrenys 4;5 0,00 0,00   
 


2. Resultat de l'exercici 3;4 (60,01) (4,31) 
  3. Infraestructures 


 
0,00 0,00   


 
        


  4. Béns patrimoni històric 
 


0,00 0,00   
 


IV) Subvencions rebudes pendents 
imputació a resultats 4;9 0,00 0,00 


  5. Altre immob. Material  2.233,01 0,00   B) Passiu no corrent   0,00 0,00 
  6. Immobilitzat material en curs i bestretes 4;5 112.596,45 59.587,57   


 
II)Deutes a llarg termini   0,00 0,00 


  III) Inversions immobiliàries   0,00 0,00   
 


2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
  1. Terrenys   0,00 0,00   


 
4. Altres deutes 4;7 0,00 0,00 


  VI) Inversions financeres a llarg termini   0,00 0,00   
    


  
        


    
  


        
    


  
  VII) Deutors i altes comptes a cobrar a llarg termini 4;6 0,00 0,00   


    
  


B) Actiu  corrent   73.804,69 26.208,12   C) Passiu corrent   11.768,82 0,00 
          I) Provisions a curt termini                 0,00 0,00 
  II) Existències    0,00 0,00   


 
II) Deutes a curt termini   0,00 0,00 


  
   


   
 


2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 
  III) Deutors i altres comptes a cobrar   18.812,97 12.223,79     4. Altres deutes   0,00 0,00 
  1. Deutors per operacions gestió 4;6 0,00 0,00   


 
III) Deutes amb entitats del grup, multigrup  7;13 0,00 0,00 


  2. Altres comptes a cobrar 4;6 0,00 0,00   
 


i associades a curt termini 
  


  
  3. Administracions públiques 10 18.812,97 12.223,79     IV)Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 11.768,82 0,00 
  IV) Inversions financeres a c/t amb entitats    0,00 0,00     1.Creditors per operacions de gestió 4;7 6.990,41 0,00 
  del grup, multigrup i associades           2. Altres comptes a pagar   0,00 0,00 
  2. Crèdits i valors representatius deute 4;13 0,00 0,00     3. Administracions públiques 10 4.778,41 0,00 
  V) Ajustaments periodificacions a curt termini   0,00 0,00             
  VII) Efectiu i altres actius líquids   54.991,72 13.984,33             
  1. Altres actius líquids    0,00 0,00     V) Ajustaments periodificacions a curt termini 0,00 0,00 
  2. Tresoreria 4;6 54.991,72 13.984,33   


    
  


  
   


              
TOTAL ACTIU (A+B)   188.634,15 85.795,69   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 188.634,15 85.795,69 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2020 i 2019   
 
 


  
Notes en 
memòria 2020 2.019 


1. Ingressos tributaris y urbanístics   0,00 0,00 
    d) Ingressos urbanístics 12 0,00 0,00 
3. Vendes i prestacions de serveis   0,00 0,00 
    a) Vendes netes   0,00 0,00 
    b) Prestació de serveis   0,00 0,00 
    c) Imputació ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats 12 0,00 0,00 
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs  i deteriorament de valor   0,00 0,00 
    Variació d'existències de producció en curs   0,00 0,00 
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat   24.091,94 341,85 
    Treballs realitzats per a l'immobilitzat  12 24.091,94 341,85 
6. Altres ingressos de gestió ordinària   0,00 0,00 
        
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (3+4+5+6)   24.091,94 341,85 


8. Despeses de personal   (16.751,41) 0,00 
    a) Sous, salaris i assimilats   (13.669,52) 0,00 
    b) Càrregues socials   (3.081,89) 0,00 
9. Transferències i subvencions atorgades   0,00 0,00 
10. Aprovisionaments   0,00 0,00 
    a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments 12 0,00 0,00 
11. Altres despeses de gestió ordinària   (7.340,53) (346,16) 
    a) Subministraments i serveis exteriors 12 (7.340,53) (346,16) 
    b) Tributs 12 0,00 0,00 
12. Amortització immobilitzat 4;5 (60,01) 0,00 
        
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+11+12)   (24.151,95) (346,16) 
        


I. Resultat de la gestió ordinària (A+B)   (60,01) (4,31) 
        


13. Deteriorament valor i resultats de l'immob. no financer i actius per a la venda    0,00 0,00 
    b) Baixes i vendes   0,00 0,00 
14. Altres partides no ordinàries   0,00 0,00 
    b) Despeses   0,00 0,00 
        


II. Resultat de les operacions no financeres (I+13)   (60,01) (4,31) 
        


15. Ingressos financers    0,00 0,00 
    b) De valors representatius de deute, de crèdits i altres inv. Financeres   0,00 0,00 
        b.2) Altres 12 0,00 0,00 
16. Despeses financeres   0,00 0,00 
     b) Altres 12 0,00 0,00 
        
III. Resultat de les operacions  financeres (15+16)   0,00 0,00 
        


IV. RESULTAT NET DE L'EXERCICI (II+III) 3;4 (60,01) (4,31) 
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ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES 
 
 


  
NOTES A 


LA 
MEMÒRIA 


2020 2019 


I. Resultat econòmic patrimonial 3 (60,01) (4,31) 
II. Ingressos i despeses reconeguts directament al patrimoni net:       
1. Immobilitzat no financer   0,00 0,00 
2. Actius i passius financers   0,00 0,00 
3. Cobertures comptables   0,00 0,00 
4. Subvencions rebudes   0,00 0,00 


Total (1+2+3+4)   0,00 0,00 
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de 
la partida coberta:       
1. Immobilitzat no financer   0,00 0,00 
2. Actius i passius financers   0,00 0,00 
3. Cobertures comptables   0,00 0,00 
4. Subvencions rebudes   0,00 0,00 


Total (1+2+3+4)   0,00 0,00 
IV. TOTAL Ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 3;4;12 (60,01) (4,31) 
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ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
 
 
 


  
Notes en 
memòria I.    Patrimoni 


II. Patrimoni 
generat 


III. 
Ajustaments 
per canvis de 


valor 
IV. Subvencions 


rebudes Total 


Patrimoni net inicial 2019   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Variacions del patrimoni net exercici 2019 
 


85.800,00 (4,31) 0,00 0,00 85.795,69 
   1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici 3;4;12 


 
(4,31) 


  
(4,31) 


   2. Operacions patrimonials amb les entitats propietàries 
 


85.800,00 
   


85.800,00 
       


Patrimoni net al final de l'exercici 2019   85.800,00 (4,31) 0,00 0,00 85.795,69 


Variacions del patrimoni net exercici 2020 
 


91.129,65 0,00 0,00 0,00 91.129,65 
   1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici 3;4;12 


 
(60,01) 


  
(60,01) 


   2. Operacions patrimonials amb les entitats propietàries 
 


91.129,65 
   


91.129,65 
       


Patrimoni net al final de l'exercici 2020   176.929,65 (64,32) 0,00 0,00 176.865,33 
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ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 
 
 
 


A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 
 
 
 


 


NOTES A 
LA 


MEMÒRIA 
2020 2019 


 1. Aportació patrimonial dinerària  9 91.129,65 85.800,00  
2. Aportació de béns i drets        
3. Assumpció i condonació de passius financers        
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries        
5. (-) Devolució de béns i drets        
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries        


TOTAL   91.129,65 85.800,00  
 
 
 


B) ALTRES OPERACIONS AMB L’ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES  
 
 
 


 


NOTES A LA 
MEMÒRIA 2020 2019 


 
I. Ingressos i despeses reconeguts directament al 
compte del resultat econòmic patrimonial (1+2+3)      


1. Transferències i subvencions       1.1 Ingressos      1.2. Despeses     2. Prestació de serveis i venda de béns     2.1. Ingressos      2.2. Despeses     3. Altres     3.1. Ingressos     3.2. Despeses       II. Ingressos i despeses reconeguts directament al 
patrimoni net       
1. Subvencions rebudes        2. Altres        TOTAL (I+II)   0,00 0,00  
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2020 
 NOTES A LA 


MEMÒRIA  2020 2019 


I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
GESTIÓ 


      


A) Cobraments:   0,00 0,00 
1. Ingressos tributaris i urbanístics 12 0,00 0,00 
2. Transferències i subvencions rebudes       
3. Vendes i prestacions de serveis 12 0,00 0,00 
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens       
5. Interessos i dividends cobrats 12 0,00 0,00 
6. Altres cobraments       
B) Pagaments:   (24.091,94) (346,16) 
7. Despeses de personal 12 (16.751,41) 0,00 
8. Transferències i subvencions concedides       
9. Aprovisionaments 12 0,00 0,00 
10. Altres despeses de gestió 12 (7.340,53) (346,16) 
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens       
12. Interessos pagats   0,00 0,00 
13. Altres pagaments       
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)   (24.091,94) (346,16) 
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'INVERSIÓ 


      


C) Cobraments:   24.091,94 341,85 
1. Venda d'inversions reals       
2. Venda d'actius financers       
3. Unitat d'activitat   24.091,94 341,85 
4. Altres cobraments de les activitats de gestió       
D) Pagaments:   (55.301,90) (59.587,57) 
5. Compra d'inversions reals   (55.301,90) (59.587,57) 
6. Compra d'actius financers       
7. Unitat d'activitat       
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió       
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)   (31.209,96) (59.245,72) 
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANCIACIÓ 


      


E) Increments al patrimoni:   91.129,65 85.800,00 
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats 
propietàries 


  91.129,65 85.800,00 


F) Pagament a l'entitat o entitats propietàries:   0,00 0,00 
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a 
l'entitat o entitats propietàries 


      


G) Cobraments per emissió de passius financers   0,00 0,00 
3. Obligacions i altres valors negociables       
4. Préstecs rebuts       
5. Altres deutes       
H) Pagaments per reemborsament de passius 
financers: 


  0,00 0,00 


6. Obligacions i altres valors negociables       
7. Préstecs rebuts       
8. Altres deutes       
Fluxos nets d'efectiu per activitats de financi cio (+E-
F+G-H) 


  91.129,65 85.800,00 


IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE 
CLASSIFICACIÓ 


      


I) Cobraments pendents d'aplicació   (6.589,18) (12.223,79) 
J) Pagaments pendents d'aplicació   (11.708,82) 0,00 
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)   5.119,64 0,00 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE 
CANVI 


  0,00 0,00 


VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I 
ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU 
(I+II+III+IV+V) 


  41.007,39 13.984,33 


Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici 
de l'exercici 


  13.984,33 0,00 


Efectiu i actius líquids equivalents al final de 
l'exercici 


  54.991,72 13.984,33 
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Memòria dels Comptes Anuals de l’exercici  
tancat a 31 de desembre de 2020 


1. Organització i activitat  
 
El CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PPR ENTORN DE 
LA COLÒNIA GÜELL, en endavant el CONSORCI, es va constituir el 23 de febrer de 2010, de 
conformitat amb l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de febrer de 2009. 
 
A data 1 d’agost de 2019, mitjançant l’Acord de Govern 115/2019, el Govern de la Generalitat va 
aprovar l'Acord de modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del 
sector PPR Entorn de la Colònia Güell i el seu text refós (DOGC núm. 7932 de 5 d’agost de 2019). 
 
El seu domicili social és a la seu de l’Institut Català del Sòl, al carrer Còrsega, 273 de Barcelona. El 
seu número d’identificació  fiscal és el Q0802225C. 
 
Inicialment el Consorci va ser constituït per l’Institut Català de Sòl (INCASÒL) amb un 50% de 
participació, per l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb un 48% de drets i obligacions i 
per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el 2% restant.  
 
Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i per aplicació de la Disposició transitòria sisena, el 12 de 
gener del 2018 es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci el qual s’adscriu a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’INCASÒL, trencant així la paritat 
inicialment establerta entre l’Institut i ambdós ajuntaments. Per aquest motiu, l’INCASÒL  ostenta 
el 51% dels drets i obligacions, el 41,20% correspon a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i 
el 7,80% restant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
El Consorci té naturalesa autonòmica i és de caràcter voluntari, amb una durada condicionada al 
compliment de les seves finalitats. Es regeix pels seus estatuts i té personalitat jurídica pròpia pel 
compliment de les seves finalitats.  
 
El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanística de l'àmbit 
territorial situat a l'entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi 
de Llobregat, conformat actualment pels sectors urbanístics PPR Entorn de la Colònia Güell, Riera 
de Can Solé, Recinte Industrial de la Colònia Güell i Torre Salvana i de tots aquells espais urbans 
imprescindibles per a un bon encaix urbà del conjunt. 
 
Per al desenvolupament dels seus objectius, li corresponen les següents funcions: 
 
a) Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències. 
 
b) Ser l'administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística. 
 
c) Redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d'urbanització i 
d’infraestructures necessaris per al desenvolupament urbanístic de les actuacions. 
 
d) Fixar per a l'execució urbanística d'aquests àmbits el sistema d'actuació i modalitat que, per 
raó de les circumstàncies concurrents, es consideri més adient, en cas que es tracti d'una 
determinació no inclosa al planejament urbanístic corresponent, així com, si escau, modificar el 
sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del text refós 
de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i 
executar els instruments de gestió que correspongui. 
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e) Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes 
d'infraestructures o de serveis. 
 
f) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i 
gestió dels sectors, si escau. 
 
 
Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són els següents: 


a) El Consell General: és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament de les actuacions urbanístiques 
que constitueixen l’objecte del Consorci. 


 
a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de 


funcionament internes del Consorci. 
b) Nomenar, i fer cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell 


General, que ho seran també del Consorci. Així mateix, nomenar, i fer cessar si 
escau, el/la secretari/ària del Consell General, que ho serà també del Consorci i de 
la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la creació d'aquesta.  


c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell 
General i, per tant, el nombre de membres d'aquest òrgan. 


d) Acordar, si s'escau, la creació de la Comissió Executiva i designar-ne i fer-ne 
cessar si escau, els membres. 


e) Acordar, si s'escau, la creació de la Gerència del Consorci i contractar la persona 
que l'ocuparà. 


f) Aprovar el Pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, 
així com les modificacions d'aquests, d'acord amb el que estableixen aquests 
Estatuts. 


g) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost anual del Consorci. 
h) Aprovar els estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a 


desenvolupar com del Consorci, així com les seves actualitzacions. 
i) Ser l'òrgan de contractació del Consorci. 
j) Aprovar, si escau, la plantilla de personal al servei del Consorci. Així mateix, 


acordar l'adscripció del personal procedent exclusivament de les administracions 
consorciades, en cas que sigui necessari, així com les contractacions que 
corresponguin segons les previsions d'aquests Estatuts. 


k)  Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci. 
l) Aprovar els compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats 


econòmiques i patrimonials no previstes. 
m) Determinar el règim de disposició de fons del Consorci, així com designar els 


membres del Consell General o, si escau, de la Comissió Executiva, que tindran 
atribuïda aquesta funció d'acord amb el règim esmentat. 


n) Fixar per a l'execució urbanística d'aquests àmbits el sistema d'actuació i la 
modalitat d'aquest, en el cas que no siguin establerts pel planejament urbanístic 
corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva 
modalitat. 


o) Si escau, havent estat determinat el sistema d'actuació per reparcel·lació en la 
modalitat de cooperació, acordar el desenvolupament de l'actuació mitjançant la 
concessió de l'execució urbanística integrada, d'acord amb allò que disposa l'article 
141 del text refós de la Llei d'urbanisme. 
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p) Donar la conformitat als instruments de planejament elaborats, per a la seva 
posterior presentació a tràmit davant l'administració competent. 


q) Adoptar els acords d'aprovació dels instruments de gestió elaborats, incloent-hi les 
bases de concertació. 


r) Donar la conformitat als projectes d'urbanització i d'infraestructures elaborats, per a 
la seva posterior presentació a tràmit davant l'administració competent. 


s) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la 
defensa dels interessos i drets del Consorci. 


t) Acordar la modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per 
part de cadascun dels ens consorciats. 


u) Aprovar la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva separació. 
v) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat 


d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
w) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector 


públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci. 
x) Exercir aquelles altres funcions no assignades expressament en aquests Estatuts a 


altres òrgans del Consorci. 
 


b) Comissió executiva: òrgan que es constituït pel Consell General per realitzar les 
següents funcions: 
 


a) 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 el cas que aquesta sigui nomenada. 


b) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als 
comptes anuals i a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la 
responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada. 


c) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als 
estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del 
Consorci, així com a les seves actualitzacions, elaborats sota la responsabilitat de 
la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada. 


d) Acordar i fer efectius els actes de disposició del patrimoni del Consorci de 
conformitat amb les bases generals aprovades pel Consell General, llevat que la 
determinació d'aquestes li hagi estat delegada, i donar-ne compte. 


e) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions 
contingudes al pressupost del Consorci. 


f) Presentar al Consell General, per a la seva validació i elevació a tràmit, els 
instruments de planejament elaborats. 


g) Tramitar els instruments de gestió elaborats i sotmetre'ls al Consell General per a 
l'adopció dels corresponents acords d'aprovació. 


h) Presentar al Consell General, per a la seva validació i elevació a tràmit, els 
projectes d'urbanització i d'infraestructures elaborats. 


i) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en el cas que 
aquesta sigui nomenada. 


j) Fer el seguiment de la gestió econòmica i financera del Consorci. 
k) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les 


actuacions. 


 







   
  G


E
N


E
R


A
LI


T
A


T
 D


E
 C


A
T


A
LU


N
Y


A


Doc.original signat per:
ISART RUEDA JOSE JAVIER
23/03/2021


Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


*0167Q2PDYTLSN5SZ0TNOK5649PA4QMGC*
0167Q2PDYTLSN5SZ0TNOK5649PA4QMGC


Data creació còpia:
06/04/2021 15:49:30


Data caducitat còpia:
06/04/2024 00:00:00


Pàgina 11 de 32


 


Comptes Anuals – Exercici 2020        11 


 


 
  


c) La presidència: Les persones que ocupin la Presidència i la Vicepresidència del 
Consell General, que exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del 
Consorci, han de ser nomenades pel Consell General d'entre els seus membres. 
Cadascun d'aquests càrrecs recau, alternativament i pel termini d'un any, en una de les 
vocalies del Consell General en representació de l'Institut Català del Sòl, d'una banda, i 
en una de les vocalies del Consell General en representació dels ajuntaments 
consorciats, de l'altra, amb el benentès que, si la Presidència recau en un vocal 
representant de l'Institut Català del Sòl, la Vicepresidència haurà de recaure en un 
vocal representant dels ajuntaments, i viceversa.  


 
A la sessió constitutiva del Consorci s'ha de determinar l'ens consorciat que, per mitjà 
d'algun dels seus representants, ocuparà inicialment cadascun d'aquests càrrecs. Al 
seu torn, els representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d'una banda, 
i els representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de l'altra, s'aniran 
alternant tant en l'exercici de la Presidència com en el de la Vicepresidència. La 
presidència té les següents competències: 


a) Representar el Consorci. A aquest efecte, podrà comparèixer sense necessitat de 
poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol 
ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 


b) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell General. 


c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del 
Consell General. 


d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General. 


d) La Vicepresidència: el càrrec recaurà alternativament i pel termini d’un any per els vocals 
de cada un dels ens consorciats. 


 
e) Gerència: El Consell General podrà contractar un/una gerent del Consorci, que actuarà 


com a òrgan de gestió d'aquest. El/La gerent no pot ser membre del Consell General ni 
de la Comissió Executiva. La persona que ocupa la Gerència, en el cas que aquesta 
sigui establerta, ha d'assistir a les sessions del Consell General i de la Comissió 
Executiva, amb veu, però sense vot.  
 
La Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, exercirà les atribucions i funcions 
que es determinin i aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci, quan això 
sigui possible. 


 
Personal del consorci 
 
El Consorci disposa a la plantilla d’un gerent.  
 
Constitueixen el patrimoni del Consorci 
 
Els béns, drets i accions que adquireixi directament i pel patrimoni públic de sòl que constitueixi el 
Consorci de conformitat amb la legislació urbanística. 
 
 
Les principals fonts de finançament del Consorci 
 
La principal font de finançament del Consorci són les aportacions dineràries dels seus socis.  
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Normativa aplicable al consorci 
 
La principal legislació que li és d’aplicació és la següent: 


• Llei 8/2007, de 28 de març, pel qual s’aprova la Llei del Sòl. 


• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 


• Decret Legislatiu 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures vigents en matèria urbanística, de la 
Generalitat de Catalunya. 


• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 


• Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
finances públiques de Catalunya. 


• Ordre de 28 d’agost de 1996, del titular del Departament d’Economia i Finances, per la 
qual s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya. 


• Ordre del Ministeri de Economia i Hisenda EHA/1037/2010, de 13 d’abril, que té la 
condició de Pla Marc. 


• Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC). 


Sistema Comptable 


El consorci aplica el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat 
per l’Ordre 137/2017, de 29 de Juny per la Generalitat de Catalunya com a Pla Marc de les entitats 
depenent de la Generalitat de Catalunya. 


Pel que fa al control financer així com el règim de comptabilitat d’aplicació, el Consorci s’ha d’atenir 
al que disposa la normativa vigent, tenint en compte l’administració d’adscripció. En aquest sentit 
aquest ve regulat a l’article 71 de la Llei de les Finances Públiques de Catalunya que atribueix a la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya les funcions de control financer mitjançant la 
forma d’auditoria de les entitats i empreses públiques dependents de la Generalitat.  


Situació actual de planejament i activitat 


El Consorci està en una fase molt incipient de planejament. Durant el 2020 s’han dut a terme 
accions per la preparació de la redacció del planejament: s’han adjudicat els contractes per la 
redacció del PDU, la memòria social, i topografia; i s’ha iniciat la contractació de l’estudi de 
mobilitat,  l’avaluació ambiental i la dinamització de la participació ciutadana.  


Durant el quart trimestre de l’any, l’equip redactor ha iniciat els treballs de diagnosi tècnica que 
serviran de base per l’elaboració del Pla. 


2. Bases de presentació dels comptes anuals  


a) Imatge fidel 


Els comptes anuals adjunts s’han elaborat a partir del registres comptables a 31 de desembre 
de 2020 i han estat preparats d’acord amb el Pla de comptabilitat Pública de Generalitat de 
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Catalunya vigent i aprovat el 29 de Juny  en l’ordre 137/2017 a fi de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Consorci. Aquest Pla General de 
comptabilitat Pública és el desenvolupament per la Generalitat de Catalunya del Pla Marc establert 
en l’Ordre del Ministeri d’Economia y Hisenda EHA/1037/2010, de 13 d’abril. 


Sens detriment de l’anterior, el Consorci ha tingut en compte en la presentació dels comptes 
anuals el que estableix la Instrucció de 15 de juliol de 2009, emesa per la Intervenció General, 
la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni, sobre alguns aspectes 
pressupostaris i comptables de determinades entitats del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya; així com altra normativa que pugui dictar la Intervenció en el marc de les 
competències que té assignades. 


Pel que fa a les operacions relacionades amb l’activitat del consorci com a administració 
actuant en el desenvolupament del planejament i la gestió urbanística, s’han aplicat les normes 
que consten regulades en l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, ja que és en aquesta adaptació del Pla de 
comptabilitat Pública de l’Estat, en què es regulen aquest tipus d’actuacions. 


Els documents que conformen els comptes anuals de l’exercici 2020 són els següents: 


• El Balanç 


• El compte de resultat econòmic patrimonial 


• L’Estat de canvis en el patrimoni net 


• L’Estat de fluxos d’efectiu 


• L’Estat de liquidació del pressupost 


• La memòria 


Els comptes anuals dels exercicis 2020, han estat preparats d’acord aquest Pla Comptable públic i 
obtingut dels registres comptables del Consorci, els quals es presenten amb l’objectiu de mostrar 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions, dels canvis 
en el patrimoni net, i de l’execució i liquidació del pressupost. 


b) Seguiment de l’impacte de la pandèmia del COVID 


D’acord amb l’establert a l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre 
operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2020, es determina que els 
comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del Compte General de la 
Generalitat han de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar de manera 
detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia  COVID i del seu impacte 
sobre la recaptació dels ingressos.  


Per tot això, s’informa que, derivat de la pandèmia, al Consorci no li ha suposat cap impacte en els 
ingressos i en les despeses corresponents a l’exercici 2020. 


c) Principis comptables  


En la preparació dels comptes anuals s’han aplicat els principis comptables establerts en el Pla 
General de comptabilitat Pública establerta en l’Ordre de la Generalitat 137/2017, de 29 de 
Juny. 
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d) Comparació de la informació 


En el present exercici es mostra la informació del 2020 comparativa amb la de l’exercici 2019. 
 


3. Aplicació del resultat 


La proposta de distribució del resultat de l’exercici 2020 és: 


 
  Repartiment Distribució 
Repartiment:     
Resultat de l’exercici -60,01  
Aplicació a:   
Resultats d’exercicis anteriors.  -60,01 
Total -60,01 -60,01 


La distribució del resultat de l’exercici 2019 va ser: 


 
  Repartiment Distribució 
Repartiment:     
Resultat de l’exercici -4,31  
Aplicació a:   
Resultats d’exercicis anteriors.  -4,31 
Total -4,31 -4,31 


 


4. Normes de registre i valoració  


Les normes de valoració utilitzades pel Consorci en l’elaboració dels seus comptes anuals per 
a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2020, d’acord amb les establertes pel Pla General de 
Comptabilitat pública, han estat les següents: 


a) Immobilitzat material  


- Béns vinculats a l’àmbit d’actuació. Terrenys  


L’entitat no disposa de terrenys  


- Béns vinculats a l’àmbit d’actuació: costos d’urbanització 


El Consorci, al no haver iniciat el seu planejament, no ha assumit fins al a data costos 
d’urbanització però si que ha assumit costos de treballs previs i relacionats amb l’activitat de 
desenvolupament del Pla d’urbanització d’aquest sector. Fins el moment es considera 
immobilitzat en curs. 


- Altres béns de l’immobilitzat 
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Els elements inclosos en aquest epígraf es valoren pel preu d’adquisició, el qual està format 
per totes les despeses necessàries fins a la posada en funcionament del bé; no s’hi inclouen 
les despeses financeres. 


Els costos que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es 
carreguen directament a la compte de pèrdues i guanys. Les despeses d’ampliació, 
modernització o millora que provoquin un allargament de la vida útil són objecte de 
capitalització com més cost dels mateixos. 


L'amortització d’aquests elements de l’immobilitzat material es determinarà mitjançant 
l'aplicació dels criteris que es mencionen a continuació: S' ha procedit a amortitzar els 
elements, en base a l'estimació de la seva vida útil, segons la depreciació que normalment 
pateixen per ús, desgast físic, obsolescència i límits legals o altres que afecten a l’actiu. 


La vida útil estimada dels diferents béns, s’indica a continuació: 


  


 


 


b) Actius financers 


Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una 
altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar  amb un 
tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat. 


En tot cas, el Consorci contracta instruments financers que deriven en actius financers que 
garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l’àmbit públic. 


Els saldos a cobrar que es troben ajornats i/o fraccionats s'enregistren de forma separada. 


Els actius financers mantinguts per l’ entitat es classifiquen com: 


Préstecs i partides a cobrar  


Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant 
en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que 
incorporin un interès contractual.  


La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els 
fluxos no és significatiu. En cas contrari es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost 
amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu com a 
ingressos de l'exercici. 


El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. 


En cas de saldos a cobrar de tercers vençuts, es valora el possible deteriorament en funció de la 
seva antiguitat, dotant en el seu cas una correcció  valorativa que, en termes generals, és de: 


 


 
 


  Vida útil (anys) 
Equips processos informació 4 


 







   
  G


E
N


E
R


A
LI


T
A


T
 D


E
 C


A
T


A
LU


N
Y


A


Doc.original signat per:
ISART RUEDA JOSE JAVIER
23/03/2021


Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ


*0167Q2PDYTLSN5SZ0TNOK5649PA4QMGC*
0167Q2PDYTLSN5SZ0TNOK5649PA4QMGC


Data creació còpia:
06/04/2021 15:49:30


Data caducitat còpia:
06/04/2024 00:00:00


Pàgina 16 de 32


 


Comptes Anuals – Exercici 2020        16 


 


 
  


 
Exercici 


% d'incobrables 
Sobre pendents  


N-4 100% 
N-3 80% 
N-2 40% 
N-1 15% 


N-tancament 5% 
 


No obstant l'anterior, cada partida pendent  de cobrar es valora de forma individual la seva 
possibilitat de cobrament.  


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Es considera "Efectiu i altres actius líquids equivalents" la tresoreria del Consorci i els dipòsits 
bancaris a curt termini amb un venciment inicial de tres mesos o un termini inferior. L'import en 
llibres d'aquests actius s' aproxima al seu valor raonable.  


Baixa d’actius financers 


Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès 
els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva 
propietat de forma substancial. 


c) Passius financers 


Els passius financers es classifiquen, a afectes de la seva valoració, en passius financers a 
cost amortitzat i altres dèbits i partides a pagar. 


El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el 
contracte o acord a partir de la qual l’entitat contrau l'obligació. 


Els passius financers, a l'efecte de la seva valoració, es classifiquen en les següents 
categories: 


Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual. 


Com a norma general, els dèbits i partides a pagar amb venciment a curt sense interès 
contractual es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu 
valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els 
préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no 
d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu es valoren inicialment pel 
valor  actual dels fluxos d'efectiu a  pagar, sobre  una taxa  equivalent aplicable als pagaments 
ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del 
tipus d’interès efectiu com a ingressos de l'exercici. Al final de cada exercici, també s'avalua 
l’existència d'indicis de deteriorament. 


En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. 


Baixa de passius financers  


Coma norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan 
l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferencia entre el valor 
comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc. 
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d) Fons propis 


Aportacions dels ens consorciats 


Es corresponen a aportacions inicials efectuades per les entitats consorciades amb la finalitat 
de finançar l’activitat que realitza el Consorci. Així com a aportacions efectuades amb 
posterioritat a la constitució del Consorci pel finançament de dèficits de la seva pròpia activitat. 


S’enregistren pel valor efectiu de l’aportació i en el moment en que resulten exigibles. 


e) Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Responen en tots els casos, a les cessions de sòl obligatòria i gratuïta que el Consorci, com a 
administració actuant, té dret a rebre.  


S’enregistra pel valor pel qual el sòl figura en el projecte de reparcel·lació, entenent-se aquest 
com a valor raonable de l’operació, amb càrrec a comptes d’Immobilitzat o existències, atenent 
a la destinació prevista i abonament a comptes de Patrimoni net. 


f) Impost sobre beneficis 


Els Consorcis són subjectes passius de l’Impost sobre Societats, si bé tenen la consideració 
d’entitats parcialment exemptes pel que fa a l’activitat d’execució urbanística que constitueix el 
seu objecte, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei de l’Impost. 


L’exempció, no obstant, no inclou els increments de patrimoni generats per l’alienació de 
terrenys propietat del Consorci a excepció dels guanys patrimonials que es posin de manifest 
com a conseqüència de la transmissió de solars adquirits mitjançant cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al 10% sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació. 


En aquests casos però, l’apartat 2 de l’article 34 del Text Refós de la Llei sobre Impost sobre 
Societats estableix una bonificació del 99% de la part de la quota íntegra que correspongui a 
rendes derivades de la prestació dels serveis compresos en l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, de competències de les entitats 
locals territorials. 


La despesa per Impost sobre Societats, es calcula en funció del resultat de l’exercici, 
considerant les diferències permanents existents entre el resultat comptable i la base 
imposable de l’impost, a efectes de determinar la despesa per Impost sobre Societats meritada 
durant l’exercici. 


L’impost sobre Societats s’enregistra com una despesa de l’exercici en el cas que la quota 
resultant sigui positiva.  


Les diferències temporals existents entre l’Impost sobre Societats exigible i la despesa 
meritada en concepte d’Impost sobre Societats s’enregistren com un Impost sobre Societats 
anticipat o diferit. Seguint el criteri de prudència no s’incorporen a l’actiu del balanç els 
impostos anticipats sobre els que poguessin existir dubtes sobre la seva recuperació, els 
eventuals crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives, ni tampoc els incentius fiscals 
pendents d’aplicació. 
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g) Actius constituïts o adquirits per altres entitats i altres existències 


Es corresponen amb els terrenys que fruit de les cessions de sòl obligatòria i gratuïta que el 
Consorci, com a administració actuant, té dret a rebre. 


S’enregistra pel valor pel qual el sòl figura en el projecte de reparcel·lació, entenent-se aquest 
com a valor raonable de l’operació, amb càrrec a comptes d’Immobilitzat o existències, atenent 
a la destinació prevista i abonament a comptes de Patrimoni net. En aquest cas la seva 
destinació és per vendre per aquest motiu figura a l’apartat d’existències. 


h) Ingressos i despeses  


Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació i de correlació, és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. 


Per tal d’assolir la correlació entre les aportacions efectuades i els drets sobre els actius 
resultants, les despeses i els ingressos són enregistrades inicialment en el compte de pèrdues i 
guanys atenent a la seva naturalesa. 


 Els ingressos amb contraprestació s’han de reconèixer quan es compleixin les condicions 
següents: 


a) Quan el seu import es pugui mesurar amb fiabilitat. 


b) Quan sigui probable que l’entitat rebi els rendiments econòmics o potencial de servei 
associats a la transacció. 


En el present exercici el Consorci ha registrat com ingrés la previsió de la liquidació de la quota 
definitiva considerant que és altament probable la seva liquidació així com la seva execució i 
aquest import ha estat mesurat de manera fiable.  


Les despeses corrents són enregistrades en el compte de resultat econòmic patrimonial 
atenent a la  seva naturalesa.  


i) Provisions i contingències 


El Consorci en la preparació dels seus comptes anuals diferencia entre: 


Provisions: passiu sobre el que existeix incertesa sobre el seu import o venciment. Passius 
contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, que 
per a la seva materialització futura resta condicionada a que succeeixi, o no, un o més 
successos futurs independents de la voluntat del Consorci. 


Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte les quals s'estima com a probable 
que calgui atendre a la seva obligació. Els passius contingents no es reconeixen en els 
comptes anuals, sinó que s'informa sobre els mateixos en els notes de la memòria, en la 
mesura que es consideren com a possible i no s'han considerat com a remots. 


j) Saldos i transaccions amb els ens consorciats: 


Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del grau de vinculació entre 
les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generals. 
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Es corresponen bàsicament a aportacions dels ens consorciats (Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i INCASÒL), i/o en el seu cas a factures per a 
la repercussió dels costos incorreguts per cadascuns d’ells previ a la constitució de Consorci o 
altres prestacions de serveis. En aquest últims casos es valoren a preu de mercat. 
 


5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries    


a) Immobilitzat material: 


 


Detall 
Equips 


processos 
informàtics 


Immobilitzat 
en curs 


Total 


Cost       
Saldo a 1/1/2020 - 59.587,57 59.587,57 
Altres 2.293,02 53.008,88 55.301,90 
Baixes -Traspassos  -  - - 
Saldo a 31/12/2020 2.293,02 112.596,45 114.889,47 


Amortització       
Saldo a 1/1/2020 - - - 
Dotacions (60,01) - (60,01) 
Saldo a 31/12/2020 (60,01) - (60,01) 
Valor net comptable a 
31/12/2020 2.233,01 112.596,45 114.829,46 


 


Detall 
Equips 


processos 
informàtics 


Immobilitzat 
en curs 


Total 


Cost       
Saldo a 1/1/2019 - 0,00 0,00 
Altres  - 59.587,57 59.587,57 
Baixes -Traspassos  -  - - 
Saldo a 31/12/2019 0,00 59.587,57 59.587,57 
Amortització       
Saldo a 1/1/2019 - - - 


Saldo a 31/12/2019 - - - 
Valor net comptable a 
31/12/2019 0,00 59.587,57 59.587,57 


6. Actius financers  


1. Classes i categories d’actius financers (excepte efectiu i altres actius líquids) 


El Consorci no disposa d‘actius financers a llarg i curt termini. 


Detall de deutors i altres comptes a cobrar a c/t  


No figura cap import. 
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1. Tresoreria i altres actius líquids 


La tresoreria del Consorci és la següent: 


  2020 2019 
Tresoreria 54.991,72 13.984,33  
Total 54.991,72 13.984,33 


7. Passius financers 


a. Passius financers per categories i classes: 


El Consorci no disposa els següents passius financers: 


  2020 2019 


Creditors per operacions de gestió 6.990,41 0,00  


Total 6.990,41 0,00 


Informació sobre el període mig de pagament de proveïdors. Disposició addicional tercera.  Deure 
d' informació de la Llei 15/2010 de  5 de juliol. 


Segons el que estableix la Resolució de 29 de gener de 2016 de l’Institut de comptabilitat i auditoria 
de comptes sobra la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals, s’inclou la 
següent informació: 


 


 
2020 2019 


 
Període mig de pagament a proveïdors 


 
22,66 


 
54,75 


Aquest càlcul s’obté d’efectuar la mitjana entre els dies transcorreguts de la factura rebuda i el 
pagament de la mateixa. 


8. Existències 


El consorci no disposa d’existències. 


9. Patrimoni net i fons propis  


a. Aportacions dels ens consorciats 


El detall de les aportacions efectuades i reconegudes durant l’exercici 2020 i 2019 pels ens 
consorciats són les següents: 


Ens Consorciat 
 


2020 2019 Total 
INCASÒL 12.750,00 85.800,00 98.550,00 


Ajuntament Santa Coloma Cervelló 
 


70.828,00 - 70.828,00 


Ajuntament Sant Boi de Llobregat 
 


7.551,65 - 7.551,65 


Total  
 


91.129,65 85.800,00 176.929,65 
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Les aportacions corresponents als Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de 
Llobregat, han estat satisfetes i reconegudes a l’exercici 2020. 


L’INCASÒL posseeix el 51% dels drets i obligacions, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló el 41,20% i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el 7,80% restant. 


 


b. Reserves i resultats d’exercicis anteriors 


Existeixen resultats negatius d’exercicis anteriors per import de 4,31 euros. 


10. Situació Fiscal 


a. Consideracions fiscals 


D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no poden considerar-se 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut 
el termini de prescripció. 


b. Saldos amb les Administracions Públiques 


La composició dels saldos amb les Administracions Públiques a tancament d’exercici és: 


Saldo deutors 


 Concepte 2020 2019 


Hisenda Pública deutora per IVA 18.812,97 12.237,79 


Saldo creditors 


 Concepte 2020 2019 


Hisenda Pública creditora per IVA 4.778,41 0,00 


 
c. Impost sobre beneficis 


Pel que fa a l’Impost sobre Societats, es tracta d’una activitat parcialment exempta i en 
conseqüència la base imposable de l’exercici és zero ja que ha generat pèrdues.  


11. Provisions i contingències 


El Consorci no disposa cap tipus de provisió i contingència. 


12. Ingressos i Despeses 


a. Treballs realitzats per l’immobilitzat 


En aquest apartat hi figura l’import que corresponent a les despeses de gestió indirectes 
activades a l’immobilitzat en curs. En el 2020, l’import és de 24.091,94€. En el 2019 era de 
341,85€. 
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b. Altres despeses de gestió ordinària 


El detall de les despeses incloses en aquest epígraf és el següent: 


 
 Concepte 2020 2019 
Altres despeses de gestió 7.340,53 341,85 
Serveis bancaris - 4,31 
Total 7.340,53 346,16 


c. Despeses de personal 


Dintre de les despeses de personal s’inclou el sou del Gerent del Consorci en el que l’import de 
les retribucions durant aquest any 2020 han estat de 13.669,52€ i la despesa de seguretat 
social per import de 3.081,89€.. 


13. Operacions amb els ens consorciats i altres parts vinculades 


a. Saldos amb els ens consorciats 


Els saldos mantinguts amb els ens consorciats (Ajuntaments i INCASOL) han estat els 
següents: 


 
       2020 


 Concepte INCASÒL Ajuntament Santa 
Coloma Cervelló 


Ajuntament Sant Boi 
de Llobregat 


Per aportacions 
dineràries inicials (91.129,65)  (0,00) (0,00) 


Total (91.129,65) (0,00) (0,00) 


 
       2019 


 Concepte INCASÒL Ajuntament Santa 
Coloma Cervelló 


Ajuntament Sant Boi 
de Llobregat 


Per aportacions 
dineràries inicials (85.800,00) (0,00) (0,00) 


Total (85.800,00) (0,00) (0,00) 


 


14. Altre informació inclosa en els comptes anuals 


a) Operacions no pressupostàries de tresoreria 


Aquest apartat recull aquelles operacions de caràcter no pressupostari que faciliten la gestió 
financera del pressupost, com poden ser les retencions d’IRPF, les quotes de la seguretat 
social dels empleats, l’IVA suportat i transferit o les operacions de formalització d’operacions. A 
31 de desembre de 2020, el Consorci presenta els següents saldos: 
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ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS ANY 2020 
 
 
 


COMPTE 
CONCEPTE SALDO 


A 1 
GENER 


MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 


CÀRRECS 
REALIZATS EN 


L'EXERCICI 


TOTAL 
DEUTORS 


ABONAMENTS 
REALITZATS 


EN L'EXERCICI 


DEUTORS 
PEDENTS 


COBRAMENT A 
31 DESEMBRE CODI DESCRIPCIÓ 


47000000   HP Deutora per IVA (0,00) 0,00 18.812,97   (0,00) (18.812,97) 


TOTAL COMPTE (0,00) 0,00 18.812,97   (0,00) (18.812,97) 


 
 
 
 
ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS ANY 2019 


 


COMPTE 


CONCEPTE 
SALDO A 1 


GENER 
MODIFICACIONS 
SALDO INICIAL 


CÀRRECS 
REALIZATS 


EN 
L'EXERCICI 


TOTAL 
DEUTORS 


ABONAMENTS 
REALITZATS 


EN L'EXERCICI 


DEUTORS 
PEDENTS 


COBRAMENT 
A 31 


DESEMBRE CODI DESCRIPCIÓ 


47000000   HP Deutora per IVA (0,00) 0,00 12.237,79   (0,00) (12.237,79) 
TOTAL COMPTE (0,00) 0,00 12.237,79   (0,00) (12.237,79) 
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COMPTE 


CONCEPTE 
SALDO A 1 


GENER 


MODIF. 
SALDO 
INICIAL 


CÀRRECS 
REALIZATS 


EN 
L'EXERCICI 


TOTAL 
DEUTORS 


ABONAMENT
S 


REALITZATS 
EN 


L'EXERCICI 


CREDITOR
S  


PEDENTS 
PAGAMENT 


A 31 
DESEMBRE 


CODI DESCRIPCIÓ 


47510000   H.P. CREDITORA RET. PRAC 
PERS              -                   -      3.235,85 - - 3.235,85                  


TOTAL COMPTE        
47600000   ORGANISMES SEGUR.SOCIAL 


CRED.              -                   -      1.542,56 - - 1.542,56      


TOTAL COMPTE          
TOTAL  0,00 4.778,41 0,00 0,00 4.778,41 


 
 
 
ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS ANY 2019 
 


En l’exercici 2019 no hi va haver deutes amb les administracions publiques. 


 


ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS ANY 2020 
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b) Contractació administrativa . Procediments d’adjudicació. 


En aquest apartat informem sobre les contractacions adjudicades, indicant l’import total 
adjudicat per cada tipus de contracte i procediment aplicat: 


Exercici 2020 


 


 


 


Exercici 2019 


 


 


 


c) Valors Rebuts en dipòsit. 


El consorci no disposa de valors rebuts en dipòsit. 


15. Informació  Pressupostària 


A aquesta nota es presenta la informació pressupostària següent: 


1. Exercici corrent 


       a)   Pressupost de despeses: 


a) Pressupost d’ingressos 


2. Romanent de tresoreria. 


3. Conciliació entre el resultat pressupostari i el financer. 


 
 


Núm. 
Contractacions 


Import total 
adjudicat 


Procediment 
adjudicació 


Serveis 2 11.720,00 Contractació menor 


Total 2 11.720,00  


 
 


Núm. 
Contractacions 


Import total 
adjudicat 


Procediment 
adjudicació 


Serveis 13 75.095,72 Contractació menor 


Total 13 75.095,72   
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2020


 


Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA


Crèdits inicials MOD. 1 MOD. 2 MOD. 3 Crèdits 
definitius


Obligacions 
reconegudes 


netes a 
31/12/2020


Pagaments 
Obligacions 


pendents 
pagament


132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 56.000,00 56.000,00 13.669,52 13.669,52 0,00
       CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 56.000,00 56.000,00 13.669,52 13.669,52 0,00
            ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 56.000,00 56.000,00 13.669,52 13.669,52 0,00


160.0001 Seguretat Social 14.000,00 14.000,00 3.081,89 1.797,78 1.284,11
       CONCEPTE 160 Quotes socials 14.000,00 14.000,00 3.081,89 1.797,78 1.284,11
            ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials 14.000,00 14.000,00 3.081,89 1.797,78 1.284,11


                 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 70.000,00 70.000,00 16.751,41 15.467,30 1.284,11
212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 500,00 500,00 144,00 144,00 0,00


       CONCEPTE 212 ConserV., repar. i mant. equips procés dades, progr. repog. 500,00 500,00 144,00 144,00 0,00


            ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 500,00 500,00 144,00 144,00 0,00


220.0001 Material ordinari no inventariable 100,00 852,89 952,89 852,89 852,89 0,00


       CONCEPTE  220 Material d’oficina 100,00 852,89 952,89 852,89 852,89 0,00
221.0001 Aigua i energia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00


       CONCEPTE 221 Subministraments 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 0,00 500,00 500,00 19,73 19,73 0,00


       CONCEPTE 222 Comunicacions 150,00 500,00 650,00 19,73 19,73 0,00
224.0001 Despeses d’assegurances 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00


       CONCEPTE 224 Despeses d’assegurances 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 300,00 300,00 476,80 476,80 0,00


226.0039 Serveis bancaris 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
       CONCEPTE 226 Despeses diverses 400,00 400,00 476,80 476,80 0,00


227.0012 Auditories i control de fons europeus 4.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
227.0013 Treballs tècnics 6.000,00 6.000,00 5.886,94 5.646,94 240,00


       CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 10.000,00 2.000,00 12.000,00 5.886,94 5.646,94 240,00
            ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.850,00 1.352,89 2.000,00 18.702,89 7.380,36 7.140,36 240,00


230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
       CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
      CONCEPTE 230 Dietes, locomoació i trasllats 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
            ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
                 CAPÍTOL 2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.850,00 1.352,89 2.000,00 19.202,89 7.380,36 7.140,36 240,00


650.0001 Inversions en equips de procés de dades 0,00 1.440,13 1.440,13 1.440,13 1.440,13 0,00


       CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 0,00 1.440,13 1.440,13 1.440,13 1.440,13 0,00
            ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACION 0,00 1.440,13 1.440,13 1.440,13 1.440,13 0,00


660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 -2.000,00 148.756,98 23.030,00 23.030,00 0,00
       CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 -2.000,00 148.756,98 23.030,00 23.030,00 0,00
            ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 -2.000,00 148.756,98 23.030,00 23.030,00 0,00
               CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 153.550,00 0,00 -1.352,89 -2.000,00 150.197,11 24.470,13 24.470,13 0,00


PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 239.400,00 0,00 0,00 0,00 239.400,00 48.601,90 47.077,79 1.524,11


239.400,00 0,00 0,00 0,00 239.400,00 48.601,90 47.077,79 1.524,119339 ENTITAT CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2019
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L'EXERCICI 2020 
 
 
 


Aplic. DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS 


Previsions 
inicials 


MOD. 
1 


MOD. 
2 


MOD. 
3 


Previsions 
definitives 


Drets 
reconeguts 


fins 
31/12/2020 


Drets 
reconeguts 


nets 
Recaptació 


neta 


832.6740 De l'Institut Català del Sòl  159.824,00       159.824,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 
        CONCEPTE 834 Aportacions d'altres entitats, classificades AP-SEC de la Generalitat 159.824,00       159.824,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 
              ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL  159.824,00       159.824,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 
              PUBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES                 


842.0001 Dels Ajuntaments 79.576,00       79.576,00 78.379,65 78.379,65 78.379,65 
        CONCEPTE 842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis 79.576,00       79.576,00 78.379,65 78.379,65 78.379,65 
              ARTICLE 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS 79.576,00       79.576,00 78.379,65 78.379,65 78.379,65 
                   CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 239.400,00       239.400,00 91.129,65 91.129,65 91.129,65 


9339 ENTITAT CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL 239.400,00 0,00 0,00 0,00 239.400,00 91.129,65 91.129,65 91.129,65 
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L'EXERCICI 2019 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2020 


 


Concepte Drets reconeguts 
nets 


Obligacions reconegudes 
netes Ajustaments Resultat pressupostari 


          
          
a) Operacions corrents 0 24.131,77   -24.131,77 
b) Operacions de capital 91.129,65 24.470,13   66.659,52 
1. Total operacions no financeres (a+b) 91.129,65 48.601,90   42.527,75 
          
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  91.129,65 48.601,90   42.527,75 
          
  Ajustaments: Desviació positiva romanent  tresoreria any anterior     26.208,12 
          
          
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       68.735,87 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2019 


 


Concepte Drets reconeguts 
nets 


Obligacions 
reconegudes 


netes 
Ajustaments Resultat pressupostari 


          
          
a) Operacions corrents 0,00 346,16   (346,16) 
b) Operacions de capital    85.800,00  59.245,72   26.554,28 
1. Total operacions no financeres (a+b) 85.800,00 59.591,88   26.208,12 
          
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  85.800,00 59.591,88   26.208,12 
          
  Ajustaments       (0,00) 
          


          


RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       26.208,12 
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2020 
 


ROMANENT DE TRESORERIA 2020 ROMANENT 
s/BALANÇ 


SALDOS NO 
INCORPORATS 


ROMANENT 
DE 


TRESORERIA 
2020 


 + Deutors i altres comptes 18.812,97   18.812,97  
+ Efectius i altres líquids equivalents 54.991,72   54.991,72  
- Creditors comercials i altres comptes -11.768,82  6.700 -5.068,82  
ROMANENT DE TRESORERIA 2020 62.035,87 6.700 68.735,87  


 
 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 2019 
 


ROMANENT DE TRESORERIA 2019 ROMANENT 
s/BALANÇ 


SALDOS NO 
INCORPORATS 


ROMANENT DE 
TRESORERIA 


2019 
+ Deutors i altres comptes 12.223,79   12.223,79 


+ Efectius i altres líquids equivalents 13.984,33   13.984,33 


- Creditors comercials i altres comptes 0,00   0,00 


ROMANENT DE TRESORERIA 2019 26.208,12 0,00 26.208,12 
 
 
CONCIL.LIACIO ENTRE EL RESULTAT FINANCER I EL PRESSUPOSTARI 
 


  2020 2019 
Resultat pressupostari 68.735,87 26.208,12 
Amortitzacions (60,01) - 
Altres partides  (68.735,87) (26.212,43) 
Resultat financer 68.735,87 (4,31) 


 
Les altres partides corresponen a les activacions tant de l’exercici com dels exercicis anteriors 
que no han passat pel resultat de l’exercici. 


16. Fets posteriors al tancament 


A part de la situació de pandèmia mencionada en l’apartat 2b) dels comptes anuals, a data de  
formulació dels presents comptes anuals, no s’han produït altres fets que no hagin estat 
desglossats en les notes de la memòria. 


17.  Altra Informació  


El passat 23 de setembre del 2020, el Consell General va nomenar al nou gerent del Consorci. El 
Consorci durant l’exercici 2019 no va disposar de cap persona en plantilla. 


Barcelona, març de 2021 


 


 


 
Sr. Xavier Isart Rueda 
Gerent del Consorci 
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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 
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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 
 


 
CONSELL GENERAL 


 
ACTA 


 
SESSIÓ NÚMERO 13 
 
DIA:  29 d’abril de 2021 
HORA: 12 hores 
LLOC: CONSORCI. Sessió celebrada a distància per mitjans electrònics (mitjançant la 
plataforma TEAMS). 
 
 
En el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, 
es reuneixen els membres integrants del Consell General del Consorci que a continuació 
es relacionen, en sessió ordinària.  
 
 
Membres assistents: 
 


 
- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 


• El senyor Agustí Serra i Monté, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori. 
• La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora General d’Urbanisme. 
• El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 


 
 


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


• La senyora Anna Martínez i Almoril, alcaldessa – presidenta. 
• El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, primer tinent d’Alcaldia. 


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


• El senyor José Angel Carcelén i Lujan, tinent d'alcalde de l'àrea d'actuació 
política de Ciutat Sostenible i Saludable. 


• Excusa la seva assistència La senyora Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa – 
presidenta, qui ha delegat el seu vot en el Sr. Carcelén. 


 
 


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


- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  
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Oberta la sessió, es dona compte de l’ordre del dia següent: 
 


 
1. Aprovar les modificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 del pressupost de l’exercici 2021, en la 


modalitat de transferència de crèdit i prèviament validades per la Comissió 
executiva. 
 


2. Aprovar els comptes anuals auditats corresponents a l’exercici 2020 i ratificar els 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2019. 
 


3. Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, i 
ratificades per la Comissió Executiva.  
 


4. Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci d’acord 
amb les facultats delegades pel Consell General.  
 


5. Informar sobre l’estat del procés de participació ciutadana.  
 


6. Informar sobre l’estat dels treballs d’anàlisi i de 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 del Consell General. 
 
Un cop donat compte de l’Ordre del dia, les persones assistents passen a tractar els 
diferents punts del mateix: 
 
1.- Aprovar les modificacions núm. 1, 2, 3,4 i 5 del pressupost de l’exercici 2021, en la 
modalitat de transferència de crèdit i prèviament validades per la Comissió 
executiva. 
 
El gerent pren la paraula i exposa que en el pressupost prorrogat no existeix suficient crèdit 
a alguna de les partides per fer front a les següents despeses: 
 


- A la partida D/542.132.0001 retribucions bàsiques i altres remuneracions no existeix 
suficient crèdit per fer front a la retribució de la gerència atès que aquesta despesa ja 
es va pressupostar abans que la Direcció General de Funció Pública determinés la 
quantitat definitiva del contracte.   
 


- A la partida D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats no existeix suficient crèdit per fer front per a la línia de 
telefonia mòbil del gerent, per tal que pugui desenvolupar les atribucions i funcions 
pròpies del seu lloc de treball.  
 


- A la partida D/542.227.0012 Auditories i control de fons europeus no existeix suficient 
crèdit per fer front als treballs contractats per als serveis d’auditoria financera dels 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, així com el servei d’auditoria de 
compliment de legalitat dels exercicis 2019 i 2020. 
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- A la partida D/542.228.0003 Solucions TIC CTTI serveis recurrents no existeix 


suficient crèdit per fer front a la despesa necessària per tal d’adaptar el Consorci al 
sistema corporatiu d’informació comptable de la  Generalitat. La Intervenció General 
ha desenvolupat una nova aplicació de comptabilitat anomenada PANGEA adaptada 
a l’esmentada Ordre, que ha posat a disposició del Consorci a l’inici de l’exercici 2021 
i que ha de facilitar la gestió comptable i el retiment de comptes. El servei tècnic 
d’aquest nou sistema corporatiu comptable el realitza el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que donarà suport al 
Consorci, pel qual haurà de pagar una quota anual per a la seva utilització. 


 
- Així mateix, 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, i 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. 


 
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.-€  


 
 
Totes aquestes modificacions, necessàries per a la gestió ordinària del Consorci, són 
modificacions en la modalitat de transferència de crèdits les quals no comporten un 
increment del pressupost aprovat inicialment, ja que en el pressupost prorrogat existeix la 
partida D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a l’ús general per compte 
propi  que, segons la informació relativa al pressupost, no serà necessari disposar de tot el 
crèdit dotat (153.550.- €).  
 
De conformitat amb l’exposat i vistos els informes econòmics i financers sobre les 
modificacions pressupostàries en la modalitat per transferència de crèdit entre aplicacions 
de despesa del Consorci, que s’adjunten a aquesta acta com a documents número 1, 2, 
3, 4 i 5. 
 
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.  
 
Atès que, en compliment de l’article 14 dels Estatuts, la Comissió Executiva del Consorci 
en les sessions 11/2020 i 12/2021, va acordar, per unanimitat, validar les propostes de 
modificacions número 1, 2 , 3 4 i 5 del pressupost de l’exercici 2021 i sotmetre-les a la 
consideració del Consell General del Consorci per a la seva aprovació. 
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Atès que, d’acord amb l’article 12.2.f) dels Estatuts del Consorci, correspon al Consell 
General la funció d’aprovar el Pla d’actuació, inversió i el pressupost anual del Consorci.  


De conformitat amb tot l’exposat, els membres d’aquest Consell General adopten, per 
unanimitat, l’acord següent:  
 


Primer.- Aprovar les modificacions número 1, 2, 3, 4 i 5 del pressupost de l’exercici 
2021 del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Ppr Entorn de la 
Colònia Güell, dels termes municipals de  Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi 
de Llobregat.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i a l’Institut Català del Sòl als efectes legals 
pertinents. 


 
2.- Aprovar els comptes anuals auditats corresponents a l’exercici 2020 i ratificar els 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2019. 
 
El Gerent pren la paraula i exposa que a la sessió 11/2020, de 12 de novembre, del Consell 
General del  Consorci es va acordar aprovar els comptes anuals de l’exercici 2019; amb el 
benentès que serien ratificats un cop feta l’auditoria de l’exercici 2019 juntament amb la 
dels comptes anuals de l’exercici 2020. 
 
El Gerent exposa, així mateix, que a la sessió 11/2021, de la Comissió Executiva del 
Consorci celebrada el 29 de març va presentar el comptes anuals del Consorci 
corresponents a l’exercici  2020 formats pel balanç de situació, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial i la memòria. Aquests comptes han estat auditats. 
 
Els aspectes a destacar d’aquests comptes, els primers que elabora el Consorci són: el 
balanç de situació a tancament del 2020 ascendeix a 188.694,16.- €, que  ha estat finançat 
en la seva totalitat mitjançant aportacions inicials dels socis. Pel que fa al compte del 
resultat econòmic patrimonial ha estat negatiu en 60,01.- €.  
 
Respecte al pressupost liquidat 2020, s’ha liquidat un 20,42% en el pressupost de 
despeses respecte el pressupost aprovat inicialment i, pel que fa als ingressos, la liquidació 
ha estat del 38,06% respecte previsions inicials. 
 
S’adjunta, com doc. annex 6, el document dels comptes anuals de 2020 i,  com doc. 
annex número 7,  l’informe resum relatiu a la validació dels comptes anuals emès per la 
Cap de Participades de l’Institut Català del Sòl. 
 
A la vista de la documentació elaborada per GNL Russell Bedford Auditors, SL, relativa als 
comptes anuals de l’exercici 2020, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre 
de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici 
acabat en aquesta data; i en la qual es deixa constància que, en la seva opinió, els 
comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera de l'entitat a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats i 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el 
marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica en la nota 2 de 
la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en aquest. 
 
S’adjunta a aquesta acta, com a document annex número 8, còpia signada de l’informe 
d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019. 
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Donat, així mateix, pel que fa als comptes anuals del 2019, que el gerent exposa que 
l’empresa GNL Russell Bedford Auditors, SL ha manifestat que els ha revisat al dur a terme 
l’auditoria dels comptes anuals del 2020, i que vist que va haver-hi pocs moviments durant 
el 2019 queden subsumits en els comptes anuals del 2020 auditats. 
 
Atès, que la Comissió Executiva en la sessió 11/2021, celebrada el 29 de març, va acordar 
validar els comptes anuals de l’exercici 2020 i elevar-los al Consell General per a la seva 
aprovació, d’acord amb allò que preveu l’article 14.b) dels Estatuts del Consorci. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 12.2.g) dels Estatuts d’aquest Consorci, correspon al 
Consell General del Consorci la competència d’aprovar els comptes anuals del Consorci. 
 
De conformitat amb tot l’exposat, i en exercici d’aquesta competència, els membres del 
assistents del Consell General del Consorci adopten, per unanimitat, els acords següents: 
 


Primer.- Aprovar els comptes anuals auditats de l’exercici 2020 i ratificar els de 
l’exercici 2019 del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Ppr Entorn 
de la Colònia Güell, dels termes municipals de  Santa Coloma de Cervelló i de Sant 
Boi de Llobregat.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i a l'Institut Català del Sòl, als efectes 
oportuns. 


 
3.- Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, i 
ratificades per la Comissió Executiva.  
 
El gerent pren la paraula i dona compte al Consell General que la Comissió Executiva del 
Consorci, en la sessió 12/2021, de 27 d’abril, va ratificar la relació de les despeses 
aprovades i pagades per la Gerència durant el primer trimestre del 2021 i fins al dia 1 
d’abril de 2021, de conformitat amb els acords del Consell General adoptats en les 
sessions 2/2018, de 18 de desembre, i 5/2019, de 7 de novembre. Aquesta relació queda 
incorporada com a annex 9 a aquesta acta . 
 
Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
 
 
4.- Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci 
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General. S’adjunta com a annex 2 la 
relació de contractacions fetes per la Gerència. 
 
El gerent pren la paraula i  dona compte al Consell General de les contractacions dutes a 
terme durant el primer trimestre del 2021 i fins al dia 1 d’abril de 2021, de conformitat amb 
els acords del Consell General adoptats en les sessions 4/2019, de data 17 de maig, i 
7/2020, de 19 de juny. Aquesta relació queda incorporada com a annex número 10. 
 
Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
 
 
 
 







6 de 7 
 


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.  
 
La senyora Anna Martínez i Almorill pren la paraula i exposa que van participar força 
entitats a les reunions efectuades per part de l’empresa dinamitzadora. 
 
6.- Informar sobre l’estat dels treballs d’anàlisi i de diagnosi territorial. 
 
La Gerència pren la paraula i exposa l’estat dels treballs d’anàlisi i diagnosi territorial 
tècnica de l’Entorn de la  Colònia Güell.  
 
El senyor Agustí Serra pren la paraula i sol·licita al gerent que es faciliti als membres del 
Consell General el document d’anàlisi i diagnosi territorial treballat per l’equip redactor.  
 
El senyor Albert Civit exposa que l’equip redactor va explicar aquest document durant la 
primera sessió informativa d’inici del procés participatiu.  
 
El gerent pren nota i manifesta que trametrà el document als membres del Consell General, 
tot tenint en compte que es un document viu i que, per tant, s’anirà modificant. 


 
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 del Consell General 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. 
 
No n’hi ha. 


 
10.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 
Els membres assistents d’aquest Consell General acorden, per unanimitat, l’aprovació i la 
signatura electrònica diferides d’aquesta acta de la sessió número 13 d’aquest òrgan, 
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 del president 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.  
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Els membres del Consell General acorden que en cas que manifestin objeccions o no 
manifestin, de manera expressa, la seva conformitat al text de l’acta, se sotmetrà a 
aprovació a la següent sessió del Consell General que se celebri.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president del Consell General 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 del Consorci  
 
 


     
 
     


Maria Jesús del Carmen i Guiró          Agustí Serra i Monté 
 





		S’adjunta a aquesta acta, com a document annex número 8, còpia signada de l’informe d’auditoria financera dels comptes anuals de l’exercici 2019.

		Atès que, d’acord amb l’article 12.2.g) dels Estatuts d’aquest Consorci, correspon al Consell General del Consorci la competència d’aprovar els comptes anuals del Consorci.

		De conformitat amb tot l’exposat, i en exercici d’aquesta competència, els membres del assistents del Consell General del Consorci adopten, per unanimitat, els acords següents:
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INFORME RELATIU A LA VALIDACIÓ DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2020 DEL CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL DELS TERMES 
MUNICIPALS DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT. 
 
Objecte 
 
L’objecte d’aquest document és informar del contingut dels Comptes Anuals elaborats des del 
Consorci urbanístic pel desenvolupament del sector Entorn Colònia Güell (en endavant el Consorci) 
corresponents a l’exercici 2020.  
 
Segons el que disposa l’article 81 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Consorci ha de trametre els comptes 
anuals degudament aprovats per l’òrgan corresponent, amb l’informe d’auditoria, a la Intervenció 
General. 
 
Segons l’article 14 dels estatuts del Consorci és la Comissió executiva qui valida els comptes i el 
Consell General, d’acord amb l’article 12, qui té la competència d’aprovar-los. 
 
Aquests comptes es presenten per la seva validació en la propera sessió de la Comissió Executiva 
del Consorci i posteriorment seran presentats i sotmesos a l’aprovació per part del Consell General i 
abans del 30 de juny de 2021.  
 
 
Contingut 
 
Com estableix la normativa, els comptes del Consorci han de reflectir la situació econòmica, financera 
i patrimonial de l’entitat, a més dels resultats econòmics patrimonials i l’execució i liquidació del 
pressupost. 
 
D’acord amb la informació elaborada i facilitada pel Consorci, els comptes de l’exercici 2020 s’han 
elaborat seguint el Pla General de Comptabilitat Pública de l’Estat vigent i l’Ordre VEH/137/2017, de 
29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya 
(PGCPGC). Els comptes els formen els següents estats:  
 
- El Balanç de situació 
- El Compte del resultat econòmic patrimonial 
- L’Estat total de canvis en el patrimoni net 
- L’Estat de liquidació del pressupost 
- L’Estat de fluxos d’efectiu 
- La Memòria 
 
A continuació s’expliquen el balanç i el compte del resultat, com a trets més significatius dels Comptes 
Anuals 2020: 
 
- Respecte el compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2020, el Consorci presenta 


un resultat negatiu de 60,01€.  
 


D’altra banda, durant aquest exercici s’hi destaquen les diferents accions per la preparació de la 
redacció del planejament: s’han adjudicat els contractes per la redacció del PDU, la memòria 
social, i topografia; i s’ha iniciat la contractació de l’estudi de mobilitat,  l’avaluació ambiental i la 
dinamització de la participació ciutadana. Durant el quart trimestre de l’any, l’equip redactor ha 
iniciat els treballs de diagnosi tècnica que serviran de base per l’elaboració del Pla. 


 
Pel que fa al balanç, aquest ascendeix a la quantitat total de 188.694,16€.  


De l’actiu, cal comentar l’actiu no corrent (114.829,46€) que correspon, en la seva totalitat, a la 
partida d’immobilitzat material composat per les despeses que s’han dut a terme pel 
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desenvolupament del sector i que s’han activat al ser inversions repercutibles en quotes als 
propietaris del sector.  


La resta de l’actiu corrent, el composa l’epígraf d’efectiu i altres líquids d’import 54.991,72€ i els 
deutors per valor 18.812,97€, que, en la seva gran majoria, correspon a Hisenda Pública 
deutora. 


 
- Pel que fa al passiu i patrimoni net, en destaca: 
 


Quant al patrimoni net d’import de 176.865,33€, el composen les aportacions inicials dels socis i 
el resultat de l’exercici 2020 i anterior. 


 
Per altra banda, l’import d’11.768,81€ del passiu corrent correspon al saldo dels creditors per 
operacions de gestió i al deute amb Hisenda Pública. Part d’aquest import es preveu liquidar 
durant el primer trimestre de 2021.  
 


 
- Liquidació de pressupost 2020 
 


Pel que fa a la liquidació del pressupost de despeses de 2020, s’ha liquidat un 20% respecte les 
previsions definitives aprovades. El grau d’execució del pressupost d’ingressos ha estat d’un 
38% corresponent, en la seva totalitat, a aportacions dels socis. 


 
El resultat pressupostari del 2020 ha estat positiu en 42.527,75€ i el romanent de tresoreria de 
68.735,87€. 


 
 
En relació a la memòria de l’exercici 2020, aquesta conté la informació adequada i suficient per la 
interpretació d’aquests comptes. 
 
 
 
Conclusió 
 
Vista i revisada la documentació anterior, s’informa favorablement per tal que els Comptes anuals del 
Consorci Entorn Colònia Güell per l’exercici 2020 siguin validats ja que reflecteixen, raonablement, la 
situació econòmica, financera i patrimonial de l’entitat d’acord amb la normativa que li és aplicable. 
 
 
Barcelona, març de 2021 


 
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
Cap de Participades 
 
 


 





