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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 15 
 
DIA:  24 de febrer de 2022 
HORA: 12 hores 
LLOC: CONSORCI. Sessió celebrada a distància 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, director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 

• La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora d’Operacions de l'Institut Català 
del Sòl. 

• El senyor Albert Civit i Fons, gerent de l'Institut Català del Sòl. 
 

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

• El senyor Jordi Bartolomé i Fernández, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló. 

• La Sra. Anna Martínez i Almoril, primera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de 
Santa coloma de Cervelló. 

 
- 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 l’assistència la senyora Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa – presidenta 

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que ha delegat la seva representació 
i vot en el Sr. Carcelen. 

 
- 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, la secretària dóna compte de l’ordre del dia següent: 
 

 
1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió. 
2. Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, i 

ratificades per la Comissió Executiva.  
3. Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci 

d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.  
4. Aprovació de la modificació número 6 del pressupost de l’exercici 2021 en la 

modalitat de transferència de crèdit. 
5. Aprovació de l’avantprojecte de pressupost 2022, juntament amb les seves bases 

d’execució. 
6. Donar compte de la plantilla del personal de Consorci per a l’any 2022. 
7. Determinació i validació dels objectius del gerent per a l’any 2022. 
8. Nomenament del/la president/a i vicepresident/a del Consell General per a l’exercici 

2022. 
9. Informar sobre la reunió mantinguda amb els propietaris del Recinte Industrial de la 

Colònia Güell.  
10. Informar sobre la col·laboració amb l’Institut Europeu de Disseny (IED) de 

Barcelona durant el curs 2021-2022, en la primera edició del Màster Design for 
Urban Enviroment i del resultat de la col·laboració amb el curs de Urbanística IV de 
l’ETSAB amb el treball realitzat. 

11. Informar sobre el desenvolupament de la segona fase del procés de participació 
ciutadana i donar la conformitat a la proposta d’acord de les activitats previstes en 
la fase deliberativa d’aquest procés. 

12. Informar sobre el desenvolupament de l’avanç del PDU de l’Entorn de la Colònia 
Güell. 

13. Precs i preguntes. 
14. Aprovació i signatura de l’acta d’aquesta 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.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió. 
 
S’aprova sense esmenes l’acta de la sessió anterior.  
 
2.- 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 dels ingressos així com de les despeses aprovades 
i pagades per la Gerència des del dia 1 de setembre de 2021 fins el dia 21 de gener de 
2022, i que va ser ratificades per la Comissió Executiva en la sessió 15/2022 celebrada el 
27 de gener de 2022: 
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PAGAMENTS 
09/09/2021 Fornell Consultors S.L.P -96,80 
09/09/2021 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
09/09/2021 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
09/09/2021 CTTI -840,00 
09/09/2021 22/21 CTTI -120,00 
27/09/2021 Rebut de telèfon -40,99 
29/09/2021 Xavier Isart -3.654,43 

30/09/2021 TGSS.COTIZACION 0 -1.542,57 

05/10/2021 Fornell Consultors S.L.P -96,80 
05/10/2021 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
05/10/2021 25/21 CTTI -120,00 
20/10/2021 I.R.P.F. MOD.111 -4.159,81 
20/10/2021 I.V.A. MODELO 303 -126.452,52 
27/10/2021 Rebut de telèfon -40,99 
28/10/2021 Xavier Isart -3.363,63 

29/10/2021 Q2827003A001 -1.542,57 

09/11/2021 Fornell Consultors S.L.P -96,80 
09/11/2021 27/21 CTTI -120,00 
09/11/2021 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
29/11/2021 Xavier Isart -3.363,63 

30/11/2021 TGSS.COTIZACION 0 -1.542,57 

01/12/2021 Rebut de telèfon -40,99 
16/12/2021 Fornell Consultors S.L.P -96,80 
16/12/2021 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
16/12/2021 31/21 CTTI -120,00 
16/12/2021 konekto -103,07 
16/12/2021 G-Soft Online Software SLU -174,24 
24/12/2021 Xavier Isart -6.985,71 
24/12/2021 34/21 CTTI -120,00 
28/12/2021 Rebut de telèfon -40,99 

31/12/2021 TGSS.COTIZACION 0 -1.542,57 

01/01/2022 Serveis Bancaris -0,60 
19/01/2022 Fornell Consultors S.L.P -96,80 
19/01/2022 Martinez  Lillo S.L.P. -48,40 
19/01/2022 Comunicació Neorg SL -10.609,91 
20/01/2022 IRPF -87,75 

20/01/2022 IRPF -5.492,84 

 
TOTAL pagaments 1/01/2021 a 21/01/2022 -350.405,67 
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COBRAMENTS 

DATA CONCEPTE IMPORT 
01/09/2021 01826035-INSTITUT CATALA DEL SOL 16.680,00 
27/09/2021 00810446-AJ. SANTA COLOMA DE CER 17.875,00 
30/11/2021 01826035-INSTITUT CATALA DEL SOL 16.680,00 
01/12/2021 00810446-AJ. SANTA COLOMA DE CER 8.937,50 

23/12/2021 01287617-Ajuntament de Sant Boi 6.315,00 

 
TOTAL cobraments 01/01/2021 a 23/12/2021 1.556.376,49 

   Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
 
3.- Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci 
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.  
 
L’article 12.2 i) dels Estatuts del Consorci estableix que correspon al Consell General la 
funció de ser l’òrgan de contractació. 
 
L’article 12.3 dels estatuts que estableix que el Consell General podrà delegar en un altre 
òrgan del Consorci l’esmentada funció.  
 
En la sessió 4/2019, el Consell General del Consorci va acordar delegar en la Gerència les 
funcions d’òrgan de contractació en relació als contractes menors, de conformitat amb les 
previsions contingudes al pressupost i en els termes i condicions que consten en l’esmentat 
acord. Així mateix, en la sessió 7/2020 el Consell General del Consorci va acordar delegar 
en la Gerència la funció d’òrgan de contractació del Consorci, donant compte en cadascuna 
de les sessions del Consell les actuacions dutes a terme en execució d’aquesta funció 
delegada.  
 
De conformitat amb els esmentats Acords del Consell General, el gerent dona compte de 
les contractacions efectuades des de l’1 de setembre de 2021: 
 

 
Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
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4.- Aprovació de la modificació número 6 del pressupost de l’exercici 2021 en la 
modalitat de transferència de crèdit. 
 
El gerent pren la paraula i exposa que en el marc de la segona fase del procés de 
participació ciutadana s’han dut a terme les sessions informatives sobre model urbà 
obertes a la ciutadania en format de taules rodones. Per al desenvolupament de les 
mateixes va ser necessari la contractació, mitjançant procediment menor: 
 

- del servei d’impressió del material de comunicació off line del Consorci tal que per 
import de 85,18€ (IVA exclòs), per tal que el contingut de les jornades arribés al 
màxim nombre de ciutadania. 

- i del servei de suport tècnic per a la realització de l’emissió en línia de les sessions 
per import de 585,00€ (IVA exclòs). 

 
En el pressupost prorrogat de l’exercici 2020 no existia suficient crèdit a la partida 
D/226.0003 “Publicitat, difusió i campanyes institucionals” per a fer front a la despesa que 
suposaven les esmentades contractacions. 
 
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. 
 
De conformitat amb l’exposat i vist l’informe econòmic i financer sobre la modificació 
pressupostària en la modalitat per transferència de crèdit entre aplicacions de despesa del 
Consorci de data 19 de novembre de 2021. 
 
Atès que d’acord amb l’article 14 dels Estatuts, la Comissió Executiva, en la sessió 15/2022 
celebrada el 27 de gener, ha acordat validar, per unanimitat, la proposta de modificació 
número 6 del pressupost de l’exercici 2021 i sotmetre-la a la consideració del Consell 
General del Consorci per a la seva aprovació.  
 
Atès que l’article 12.2.f) dels Estatuts del Consorci disposa que correspon al Consell 
General la funció d’aprovar el Pla d’actuació, inversió i el pressupost anual del Consorci, 
així com les seves modificacions. 
 
De conformitat amb tot l’exposat, els membres assistents del Consell General, per 
unanimitat, adopten l’ACORD següent:  

 
Primer.- Aprovar la modificació número 6 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 als Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i de Sant 
Boi de Llobregat, i a l’Institut Català del Sòl, junt amb la modificació esmentada, als 
efectes legals pertinents. 
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5.- Aprovació de l’avantprojecte de pressupost 2022 juntament amb les seves bases 
d’execució. 
 
D’acord amb l’article 14 dels Estatuts del Consorci la Comissió Executiva té entre les seves 
funcions la de 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.  
 
Per acord del Consell General adoptat, per unanimitat, en sessió de data 18 de desembre 
de 2018 es va conferir al Gerent del Consorci, entre d’altres funcions, la de formular els 
comptes anuals, els pressupostos i altres documents de caràcter pressupostari i comptable, 
vetllar per l’equilibri pressupostari, validar les factures i tramitar-les per al seu pagament i la 
seva aprovació pels òrgans de govern i gestió del Consorci.  

 
D’acord amb l’anterior, pren la paraula el gerent, i exposa l’avantprojecte de pressupost del 
Consorci per a l’exercici 2022 i les seves bases d’execució, que s’adjunten a aquesta acta, 
així com la fitxa número 8 que acompanya l’esmentat avantprojecte elaborat seguint 
l’estructura i la resta de normativa emesa pel Departament d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El gerent informa que l’avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2022 es presenta 
equilibrat en ingressos i despeses per un import total de 197.062,37.-€, import inferior al 
pressupost 2020 i el prorrogat del 2021, que era de 239.400.- €. El pressupost incorpora les 
despeses que es preveuen per l’Entorn de la Colònia Güell  i que es financen  mitjançant 
les aportacions dineràries dels socis del Consorci d’acord amb els percentatges establerts 
als Estatuts. Les aportacions d’ambdós Ajuntaments ascendeixen a la quantitat de 
96.560,56.-€ que distribuïts per municipi són: 
 

- Ajuntament de Sant Boi: 15.370,86.- €, que efectuarà les aportacions semestralment. 
- Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 81.189,70.- € que efectuarà les 

aportacions de manera trimestral. 
 
El gerent exposa, així mateix, que aquest Pressupost ha estat aprovat per la Llei 1/2021, 
del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 que, en el 
seu article 2.8, aprovació dels pressupostos de la Generalitat, aprova els pressupostos dels 
consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els altres que li han estat adscrits, 
a què fa referència l’article 1.f, entre els quals s’hi troba el Consorci per al 
desenvolupament del sector Ppr Entorn de la Colònia Güell amb l’import detallat de 
197.062,37.- €, esmentat anteriorment. 
 
De conformitat amb l’exposat i atès que en compliment de l’article 14 dels Estatuts, la 
Comissió Executiva del Consorci, en la sessió 15/2022, ha acordat validar l’avantprojecte 
de pressupost 2022 del 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, i les seves bases d’execució; i sotmetre’ls a la consideració del Consell General 
del Consorci per a la seva aprovació. 
 
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 assistents del Consell General, per 
unanimitat, adopten l’ACORD següent:  
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Primer.- Aprovar l’avantprojecte de pressupost 2022 del 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, així com les 
seves bases d’execució. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord als Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi 

de Llobregat, i a l’Institut Català del Sòl, junt amb la documentació esmentada, 
als efectes legals pertinents. 

 

6.- Donar compte de la plantilla del personal del Consorci per a l’any 2022. 
 
L’article 12.2 j) dels Estatuts estableix que correspon al Consell General aprovar, si escau, 
la plantilla de personal al servei del Consorci.  
 
L’article 12.3 dels estatuts que estableix que el Consell General podrà delegar en un altre 
òrgan del Consorci aquesta funció. 
 
En la sessió 7/2020 el Consell General del Consorci va acordar delegar en la Gerència 
l’esmentada funció donant compte en cadascuna de les sessions del Consell les actuacions 
dutes a terme en execució de la mateixa. 
 
Vist l’acord del Gerent del Consorci en virtut del qual s’acorda aprovar la plantilla de 
personal per a l’any 2022 que constarà d’un Gerent. 
 
Vist que l’avantprojecte de pressupost 2022 del 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, inclou les previsions del cost de 
personal per aquest exercici que correspon a la plaça de gerent. 
 
De conformitat amb l’exposat, els membres assistents al Consell General es donen per 
assabentats que per Acord del gerent el Consorci s’ha acordat aprovar la plantilla de 
personal per a l’any 2022 que constarà d’un gerent. 
 
7.- Determinació i validació dels objectius del gerent per a l’any 2022. 
 
La clàusula segona del contracte del gerent del Consorci, de 21 d’octubre de 2020, preveu 
una retribució variable condicionada al compliment dels objectius prèviament fixats. 

Els Estatuts actualment vigents del Consorci urbanístic aprovats per acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 115/2019, d’1 d’agost de 2019, disposen en el seu article 1, 
“Constitució, adscripció i naturalesa jurídica”, que el Consorci té naturalesa autonòmica i 
voluntària, i que s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
l’Institut Català del Sòl, la qual cosa determina que el règim jurídic aplicable és el del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
La Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2022, estableix al seu article 31, relatiu a les retribucions del personal directiu de les 
entitats públiques, el  següent: 
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1. Per a l'exercici del 2022, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les entitats 
a què fa referència l'article 25, les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2021 
del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
experimenten l'increment establert per l'article 26.1, respectant el límit retributiu que 
determina la dita disposició addicional. 
 
2. Durant l'exercici del 2022, es pot reconèixer al personal directiu a què fa referència 
l'apartat 1 l'abonament de les retribucions variables que tinguin reconegudes en el 
contracte o nomenament en funció del compliment d'objectius definits per a l'exercici del 
2022. 
 
3. A l'efecte del que determina l'apartat 2, l'establiment en el contracte de retribucions 
variables en funció del compliment d'objectius, la concreció anual dels objectius i llur 
avaluació i acreditació han d'ésser aprovats pels departaments als quals estiguin 
adscrites les entitats afectades, i s'han d'ajustar als criteris i al procediment de control 
fixats pel Govern. La quantia d'aquestes retribucions variables pot experimentar, com a 
màxim, l'increment establert per l'article 26.1 respecte de la vigent el 2021. 
 

L’article 25.h) de l’esmentat text legal disposa que les disposicions incloses en el títol III 
s’apliquen a tot el personal al servei dels consorcis amb participació majoritària de la 
Generalitat i els consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.   
 
L’Acord de govern de 30 de març de 2010, d’actualització dels criteris i del procediment de 
control de les retribucions variables en funció d’objectius del personal directiu de les entitats 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, fixa els criteris i procediment de control de 
les esmentades retribucions variables en funció d’objectius del personal directiu de les 
entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb l’anterior, el gerent pren la paraula i proposa la determinació dels seus 
objectius per a l’any 2022 d’acord amb el següent: 
 
Primer objectiu.- Objectiu pressupostari general: No desviació en negatiu de la 
diferència entre els ingressos i les despeses corrents realitzades a tancament de l’exercici 
pressupostari. La diferència entre els ingressos i les despeses corrents realitzats haurà de 
ser superior o igual a la diferència entre ingressos i despeses corrents previstos. Aquest 
objectiu pondera un 30% de tots els objectius establerts i només assolirà dos nivells de 
compliment (si/no). 

 
Resta d’objectius.- D’acord amb el calendari establert d’accions a desenvolupar pel 
Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell per aquest 2022 que es presentà al punt 8 de 
l’ordre del dia del Consell General que es va celebrar el dia 16 de setembre de 2021;  i 
ponderen un 70% dels objectius establerts. 

 
Les fites d’aquest calendari i les normes amb el que es fixen els objectius són les següents:    

 
a) Fites 
 
1. Inici del procés de participació ciutadana 2ª fase i comunicació  ( primer 

trimestre 2022).  
2. Finalització del procés de participació ciutadana 2ª fase i comunicació  

(segon trimestre 2022).   
3. Finalització redacció avanç de PDU per obtenir el doc. d’abast (tercer 

trimestre 2022).  
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4. Inici redacció PDU per aprovació inicial (quart trimestre 2022) 
 
b) Normes 
 
Cadascuna de les 4 fites esmentades pondera un 25% del 70%. 
 
En el supòsit que hi hagi endarreriments parcials en les dates de compliment de 
les fites 1, 2, i 3 , si es compleix l’objectiu d’iniciar la redacció del PDU per 
aprovació inicial en la data prevista a la fita 4, es donaran per complertes les 4 
fites esmentades (i, per tant, el 70% dels objectius establerts). 
 
En el cas que no es compleixi l’objectiu principal d’iniciar la redacció del PDU per 
aprovació inicial en el termini previst, en l’informe de compliment dels objectius de 
final d’any la Gerència haurà de justificar la causa d’aquest retard, explicant els 
motius i l’estat de situació de preparació i redacció de l’avanç.  
 
Si d’aquest informe se’n desprèn que s’han complert els altres tres objectius o 
algun d’ells al llarg de l’any 2022, encara que no sigui en les dates fixades a les 
fites 1, 2 i 3, es donarà per complert el corresponent o corresponents objectius 
sempre i quan els endarreriments s’hagin produït per causes alienes a la 
Gerència.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de no complir l’objectiu principal (4) en el termini 
previst, es valorarà si aquest es pot complir durant el primer trimestre del 2023 i en 
cas afirmatiu es valorarà aquest punt en un 15%. 
 
Aquests objectius es podran complir, sempre i quan nos es vegin alterats per 
situacions sobrevingudes motivades per la situació d’excepcionalitat que ha 
ocasionat el covid-19 o per altres causes alienes a la gerència, que podria 
modificar el calendari de forma substancial. En aquest cas, s’hauria de tenir en 
compte a l’hora de quantificar el compliment d’aquests objectius i en aquell que 
s’hagi pogut produït el retard per aquest motiu, no tenir-ho en compte. 

 
El senyor Agustí Serra pren la paraula i fa l’advertiment que s’haurien de tractar i resoldre 
les següents qüestions abans de continuar amb el desenvolupament de les fites 
esmentades, al trobar-nos en el marc de l’Àrea metropolitana de Barcelona: 
 

- Per una banda, s’hauria de treballar de forma immediata la justificació de l’abast 
suprametropolità de l’actuació i proposa una reunió conjunta entre el Departament de 
la Vicepresidència, Polítiques digitals i Territori, els Ajuntaments de Santa Coloma de 
Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci i l'Institut Català del Sòl.  
 

- Un cop tractat i resolt l’anterior, caldria definir com s’incorpora l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) d’acord amb l’establert per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, 
d’acompanyament de pressupostos . 

El senyor José Ángel Carcelen pren la paraula i manifesta la seva conformitat. S’ha 
d’estudiar com encaixa el PDU en el marc legal i anar al procés de participació amb 
garanties i amb tres alternatives ben treballades. 
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La senyora Anna Martínez manifesta que s’han de tractar aquests temes urgentment 
perquè el procés participatiu no es pot iniciar sense tenir-ho tot ben definit .  

El senyor Albert Civit pren la paraula i manifesta que ens trobem en el marc d’un Patrimoni 
de la Humanitat declarat per la Unesco, afegint el senyor Xavier Isart que tot l’anterior 
s’està estudiant i que el Pla Territorial reconeix els corredors mediambientals existents en 
l’àmbit del PDU com d’abast suprametropolità. 

El senyor Agustí Serra manifesta que no ho qüestiona, hi ha un actiu protegit en el cas de 
la Colònia Güell, però s’ha d’estudiar bé i garantir la justificació de l’interès suprametropolità 
de l’actuació abans de l’inici del procés de participació ciutadana, per si s’arribés a la 
conclusió que s’ha de tramitar un altre instrument de planejament. I, tot seguit, definir com 
s’incorpora l’AMB.  

El senyor Jordi Bartolomè mostra la seva conformitat amb tot l’exposat i manifesta que és 
imprescindible que quedi resolta tant la justificació de l’abast suprametroplità de l’actuació 
com la definició de com s’ha d’incorporar l’AMB abans d’avançar. Pregunta al Sr. Agustí 
Serra quan i com està previst la comissió mixta que s’ha de crear segons la Llei 2/2021. 

El senyor Agustí Serra informa que hi ha convocada una reunió per tractar com es 
formalitza aquesta participació en el conjunt dels Plans directors.  

El senyor Agustí Serra manifesta que ha fet l’advertiment en aquest punt donat que la 
proposta d’objectius esta basada en les fites de tramitació del PDU. 

El senyor Xavier Isart manifesta que la proposta ja té en compte circumstàncies 
sobrevingudes que puguin donar-se. 

De conformitat amb l’anterior i amb el benentès de l’advertiment efectuat, els membres 
assistents del Consell General, per unanimitat, adopten l’ACORD següent:  
 
Primer.- Determinar i validar que els objectius del Gerent per a l’any 2022 seran els 
següents: 

 
Primer objectiu.- Objectiu pressupostari general: No desviació en negatiu de la 
diferència entre els ingressos i les despeses corrents realitzades a tancament de 
l’exercici pressupostari. La diferència entre els ingressos i les despeses corrents 
realitzats haurà de ser superior o igual a la diferència entre ingressos i despeses 
corrents previstos. Aquest objectiu pondera un 30% de tots els objectius establerts i 
només assolirà dos nivells de compliment (si/no). 
 
Resta d’objectius.- Aquests es determinen d’acord amb el calendari establert 
d’accions a desenvolupar pel Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell per aquest 
2022 que es presentà al punt 8 de l’ordre del dia del Consell General que es va 
celebrar el dia 16 de setembre de 2021  i ponderen un 70% dels objectius establerts. 
 
Les fites d’aquest calendari i les normes amb el que es fixen els objectius són les 
següents:    
 

c) Fites 
 
1. Inici del procés de participació ciutadana 2ª fase i comunicació  ( primer 

trimestre 2022).  
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2. Finalització del procés de participació ciutadana 2ª fase i comunicació  
(segon trimestre 2022).   

3. Finalització redacció avanç de PDU per obtenir el doc. d’abast (tercer 
trimestre 2022).  

4. Inici redacció PDU per aprovació inicial (quart trimestre 2022) 
 
d) Normes 
 
Cadascuna de les 4 fites esmentades pondera un 25% del 70%. 
 
En el supòsit que hi hagi endarreriments parcials en les dates de compliment de 
les fites 1, 2, i 3 , si es compleix l’objectiu d’iniciar la redacció del PDU per 
aprovació inicial en la data prevista a la fita 4, es donaran per complertes les 4 
fites esmentades (i, per tant, el 70% dels objectius establerts). 
 
En el cas que no es compleixi l’objectiu principal d’iniciar la redacció del PDU per 
aprovació inicial en el termini previst, en l’informe de compliment dels objectius de 
final d’any la Gerència haurà de justificar la causa d’aquest retard, explicant els 
motius i l’estat de situació de preparació i redacció de l’avanç.  
 
Si d’aquest informe se’n desprèn que s’han complert els altres tres objectius o 
algun d’ells al llarg de l’any 2022, encara que no sigui en les dates fixades a les 
fites 1, 2 i 3, es donarà per complert el corresponent o corresponents objectius 
sempre i quan els endarreriments s’hagin produït per causes alienes a la 
Gerència.  
 
Així mateix, en aquest supòsit de no complir l’objectiu principal (4) en el termini 
previst, es valorarà si aquest es pot complir durant el primer trimestre del 2023 i en 
cas afirmatiu es valorarà aquest punt en un 15%. 
 
Aquests objectius es podran complir, sempre i quan nos es vegin alterats per 
situacions sobrevingudes motivades per la situació d’excepcionalitat que ha 
ocasionat el covid-19 o per altres causes alienes a la gerència, que podria 
modificar el calendari de forma substancial. En aquest cas, s’hauria de tenir en 
compte a l’hora de quantificar el compliment d’aquests objectius i en aquell que 
s’hagi pogut produït el retard per aquest motiu, no tenir-ho en compte. 

 
Segon.- Elevar aquest acord al Secretari General del Departament de Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori per a la seva aprovació i/o tramitació que sigui necessària a 
aquest efecte.  
 
8.- Nomenament del/la President/a i Vicepresident/a del Consell General per a 
l’exercici 2022. 
 
D’acord amb l’article 12.2.b) dels Estatuts del Consorci correspon al consell General 
nomenar, i cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell General, que 
ho seran també del Consorci. 
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Així mateix, d’acord amb l’article 15 dels Estatuts del Consorci, les persones que ocupin la 
Presidència i la Vicepresidència del Consell General també ocuparan sengles càrrecs del 
Consorci i han de ser nomenades pel Consell General entre les persones membres 
d’aquests.  
 
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.  
 
Per a l’exercici 2022 la Presidència del Consell General  correspon a un/a vocal que 
representi a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, i la Vicepresidència correspon a 
un/a vocal que representi a l'Institut Català del Sòl . 
 
De conformitat amb l’exposat, i en exercici de la competència prevista en els Estatuts del 
Consorci, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, els acords següents: 

 
Primer.-          Nomenar al senyor Jordi Bartolomé i Fernández, com a president del Consell 

General del Consorci per a l’exercici 2022, amb efectes a partir del dia d’avui 
que ho serà també del Consorci.  

                        
Segon.-          Nomenar al senyor Agustí Serra i Monté, com a vicepresident del Consell 

General del Consorci per a l’exercici 2022, amb efectes a partir del dia 
d’avui. 

 

El senyor Jordi Bartolomé i el senyor Agustí Serra presents en aquest acte, accepten els 
càrrecs pels quals han estat nomenats, comprometent-se a desenvolupar les seves 
funcions de forma lleial i diligent i declarant expressament no estar incursos en cap de les 
incompatibilitats establertes en la legislació vigent. 
 
9.- Informar sobre la reunió mantinguda amb els propietaris del Recinte Industrial de 
la Colònia Güell.  
 
El Gerent informa sobre la reunió informativa mantinguda amb els propietaris del Recinte 
Industrial a l’Ateneu de la Colònia Güell el 12 de novembre de 2021.  
 
El senyor Jordi Bartolomé pren la paraula i sol.licita a l'Institut Català del Sòl que la seva 
Assessoria jurídica doni suport a l’Ajuntament en la pressa de decisions respecte a l’estat 
d’execució de determinades sentències i dels estats comptables de la Junta de 
Compensació desprès de diverses reunions que s’han mantingut amb la part jurídica de 
l’equip redactor, el Consorci i la Secretaria i la Intervenció del propi Ajuntament, per actuar 
de manera consensuada per al futur traspàs de l’expedient a la Administració actuant que 
desenvolupi l’actuació, si escau. 
 
El senyor Albert Civit pren la paraula i diu que no hi cap inconvenient, es traslladarà a 
l’Assessoria Jurídica de l'Institut Català del Sòl per veure com es vehiculitza i formalitza 
aquest suport.  
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La senyora Elisabet Cirici mostra també la seva conformitat, i ofereix suport a l’Ajuntament 
en qualsevol moment. 
 
 
10.- Informar sobre la col·laboració amb l’Institut Europeu de Disseny (IED) de 
Barcelona durant el curs 2021-2022, en la primera edició del Màster Design for Urban 
Enviroment i del resultat de la col·laboració amb el curs de Urbanística IV de l’ETSAB 
amb el treball realitzat. 
 
El gerent  pren la paraula i exposa les col·laboracions que s’han dut a terme amb diferents 
Universitats: 
 

- Amb l’Institut Europeu de Disseny (IED), per al projecte de final del Master Urban 
Design IED (abril – juny 2022) en què l’escenari és l’entorn de la Colònia Güell. 

 
- i, amb l’ETSAB en el curs d’Urbanística IV (febrer – juny 2021), amb el mateix àmbit 

de l’entorn de la Colònia Güell per dur a terme el treball de projecte residencial de 
vores urbanes i títol “entre vores”. En la publicació han escollit els si treballs més 
interessants d’entre tots els que van elaborar els alumnes.  

 
El gerent informa que trametrà als membres del Consell General la documentació. 
 
11.- Informar sobre el desenvolupament de la segona fase del procés de participació 
ciutadana i donar la conformitat a la proposta d’acord de les activitats previstes en la 
fase deliberativa d’aquest procés. 

Per part del gerent s'informa de l’estat de la qüestió. de les sessions efectuades, del 
calendari, del cronograma per donar compliment al mateix i del punt en el que ens trobem. 
Exposa que s’han ampliat els membres del grup motor respecte a la primera fase de 
participació ciutadana amb més persones d’associacions i entitats, tant d’un municipi com 
de l’altre, i també amb el Consorci patrimonial de l’Entorn de la Colònia Güell que ja havia 
manifestat la intenció de ser-hi en la primera fase. També es va contactar i convidar a la 
plataforma Salvem la Colònia però no va manifestar la intenció d’incorporar-se. 
 
Informa el gerent que, tal com s’ha comentat en aquesta sessió, el procés de participació 
ciutadana s’haurà d’iniciar quan s’hagin resolt les qüestions plantejades al tractar el punt 7 
de l’ordre del dia. 
 
Per altra banda, informa el gerent que a la Comissió Executiva celebrada el passat 27 de 
gener es va acordar un replantejament de les activitats previstes en la fase deliberativa de 
la segona fase del procés participatiu i elevar aquesta proposta al Consell General per a la 
seva conformitat, substituint el Consell Ciutadà amb l’ampliació de les sessions 
deliberatives i incorporant un espai d’informació i dinamització permanent a l’equipament 
dels cellers de la Colònia davant del centre d’interpretació, a més d’incrementar les sortides 
amb els punts d’interacció mòbils, que van donar molt bon resultat a la primera fase.  
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De conformitat amb l’exposat, els membres assistents es donen per assabentats i mostren, 
per unanimitat, la seva conformitat.  
 
12.- Informar sobre el desenvolupament de l’avanç del PDU de l’Entorn de la Colònia 
Güell. 
 
El Gerent pren la paraula i exposa l’estat d’elaboració de les alternatives d’ordenació i 
manifesta que s’estan desenvolupant en un llarg procés de reflexió a partir de la diagnosis 
de la primera fase del procés de participació, en base als eixos de l’Agenda Urbana de 
Catalunya i estudiant com equilibrar la càrrega urbanística per garantir la viabilitat de 
l’actuació viable. Estan en fase de treball i han d’anar evolucionant per consensuar-les 
abans d’iniciar la segona fase del procés de participació.  
 
El senyor Albert Civit manifesta que li sembla un exercici excel·lent i ben encarat. Cal tenir 
en compte que el 95% del sector és públic, que es poden plantejar diferents sectors....  el 
principal és el consens amb i dels Ajuntaments amb aquests creixements que seran per 
fases.  
 
El senyors José Ángel Carcelen manifesta que, en el punt que ens trobem, s’ha de 
continuar treballant, es plantejà incorporar l’ARE Riera de Can Solé per trobar la millor 
solució possible pel territori i des de les tres administracions, reduint el consum del sòl i 
portant les edificacions el més avall possible de la muntanya per temes mediambientals. 
Aquest fet pot comportar un increment del sostre a situar al municipi de Sant Boi de 
Llobregat i en aquest punt cal veure com s’urbanitzen els espais, les millores que hi ha en 
tot l’àmbit i en el seu municipi. Manifesta, així mateix, que el debat, quan s’iniciï el procés 
de participació ciutadana, ha de ser sobre el model i grans números, i amb la garantia de la 
millor solució pel territori però també per Sant Boi de Llobregat.  
 
El senyor Jordi Bartolomè manifesta que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló encara 
ha de fer el retorn i s’ha de buscar una solució global que sigui beneficiosa per tots. La visió 
ambienta és una premissa i també la viabilitat econòmica. Manifesta que ara interessen els 
grans números i les estratègies. Destaca la feina duta a terme per l’equip redactor. 
 
La senyora Anna Martínez manifesta que es trobarà el consens però necessiten temps 
perquè es un important canvi pel seu municipi.  
 
El senyor Agustí Serra posa de relleu que s’ha de tenir en compte s’està davant un tràmit 
de participació i avanç, de definició d’objectius i propòsits. Manifesta que encara hi ha molta 
feina per treballar al mes de març. Proposa que mentrestant es treballen les qüestions 
exposades al tractar el punt 7 d’aquesta sessió, es continuï treballant per anar evolucionant 
les alternatives.  
 
El senyor Xavier Isart manifesta que continuaran treballant en el sentit exposat.  
 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 
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15 de 15 
 

14.- 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 15 d’aquest òrgan, 
d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 de la llei 40/2015, que estableix que el secretari 
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.  

En cas contrari, se sotmetrà a aprovació a la següent sessió del Consell General que se 
celebri.  

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta 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 
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Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Imports 
inicials

132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 76.927,42
       CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 76.927,42
            ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 76.927,42

160.0001 Seguretat Social 15.474,15
       CONCEPTE 160 Quotes socials 15.474,15
            ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials 15.474,15
                 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 92.401,57

212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 1.000,00
       CONCEPTE 212 Conserv., repar. i mant. equips procés dades, progr. repog. 1.000,00
            ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 300,00
       CONCEPTE  220 Material d’oficina 300,00

221.0001 Aigua i energia 200,00
       CONCEPTE 221 Subministraments 200,00

222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 500,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 500,00

       CONCEPTE 222 Comunicacions 1.000,00
224.0001 Despeses d’assegurances 4.000,00

       CONCEPTE 224 Despeses d’assegurances 4.000,00
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 41.120,80
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 300,00
226.0039 Serveis bancaris 100,00

       CONCEPTE 226 Despeses diverses 41.520,80
227.0012 Actuacions de control 6.700,00
227.0013 Treballs tècnics 11.000,00

       CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 17.700,00
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents 1.440,00

       CONCEPTE 228 Serveis informàtics 1.440,00
            ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 66.160,80

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 500,00
      CONCEPTE 230 Dietes, locomoació i trasllats 500,00
            ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 500,00
                 CAPÍTOL 2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 67.660,80

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 0,00
       CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 0,00
            ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACION 0,00

660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 37.000,00
       CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 37.000,00
            ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 37.000,00
               CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 37.000,00

PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 197.062,37

9339 CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL 197.062,37

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS
Imports 
inicials

842.0001 Dels Ajuntaments 96.560,56
      CONCEPTE 842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis 96.560,56
            ARTICLE 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS 96.560,56
                 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 96.560,56

910.6740 Prèstecs del sector públic a llarg termini de l'Institut Català del Sòl 100.501,81
       CONCEPTE 910 Prèstecs del sector públic a llarg termini 100.501,81
            ARTICLE 91 PRÈSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 100.501,81
                 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 100.501,81

197.062,37

 PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2022   -     ESTAT DE DESPESES

 PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2022  -     ESTAT D'INGRESSOS

9339 CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL
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Bases d’execució de 
l’Avantprojecte de Pressupost 

2022 
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 3 

 
INTRODUCCIÓ  
 
El Consoci Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell dels termes municipals de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat (en endavant el Consorci) és un ens adscrit a 
la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català del Sòl (en endavant l’INCASÒL) 
des de l’agost de 2019, en aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL).   
 
Així mateix, al 2021 va ser confirmada la classificació del Consorci com a Administració 
pública a efectes del Sistema de Comptes Europeu (SEC-2010), la qual cosa comporta 
l’obligació de retre d’informació de contingut pressupostari i comptable de forma periòdica.  
 
Aquest avantprojecte de pressupost s’elabora, per tant, seguint l’estructura i la resta de 
normativa emesa pel Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i, una 
vegada aprovat pel Consell General del Consorci, haurà de ser tramitat mitjançant la Llei de 
Pressupostos. Així mateix, la gestió pressupostària i comptable quedarà subjecta a la 
normativa autonòmica, la qual s’esmenta en el punt següent.  
 
Pel que fa a l’exercici 2022, el Departament d’Economia i Hisenda ha emès l’Ordre 
ECO/142/2021, de 29 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos 
de la Generalitat per a l’any 2022. En compliment d’aquesta Ordre, el Consorci ha de preparar 
i lliurar una sèrie d’informació sobre el seu Avantprojecte de pressupost 2022, en format de 
fitxes, i d’acord amb un calendari fixat.  
 
A nivell operatiu, des del 2021 el Consorci aplica el Pla General de comptabilitat pública de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’aplicatiu de gestió pressupostària PANGEA que 
proveeix el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). 
 
Per últim, en aplicació de l’estructura de programes continguda en la classificació de la 
Generalitat de Catalunya, el pressupost del Consorci es configura sota un únic programa: 542 
Ordenació del territori i urbanisme. A nivell operatiu es treballa amb la següent classificació 
orgànica segons nomenclatura de l’aplicatiu PANGEA, la qual permet reportar informació 
valuosa per al control i seguiment de dades econòmiques del Consorci: 
 
 ECG: Entorn Colònia Güell              
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MARC NORMATIU 
 
Quant al marc normatiu aplicable a aquest pressupost, queda determinat per les següents 
normes: 

 
• 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 d’Economia i Hisenda relatives a 

l’estructura i elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com 
altres disposicions sobre matèries relacionades amb el règim econòmic i financer i 
que afectin el Consorci. 

 
• Les bases d’execució pròpies. 
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1.- Avantprojecte de pressupost 2022 
 

Dades econòmiques 
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(GECAT)
Import en € TOTAL

Aplic. DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS Total 2022

842.0001 Dels Ajuntaments 96.560,56
      CONCEPTE 842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis 96.560,56
            ARTICLE 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS 96.560,56
                 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 96.560,56

910.6740 Prèstecs del sector públic a llarg termini de l'Institut Català del Sòl 100.501,81
       CONCEPTE 910 Prèstecs del sector públic a llarg termini 100.501,81
            ARTICLE 91 PRÈSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 100.501,81
                 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 100.501,81

197.062,379339 CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL

 PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2022  -     ESTAT D'INGRESSOS

(GECAT)
Import en € TOTAL

Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Total 2022

132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 76.927,42
       CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 76.927,42
            ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 76.927,42

160.0001 Seguretat Social 15.474,15
       CONCEPTE 160 Quotes socials 15.474,15
            ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials 15.474,15
                 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 92.401,57

212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 1.000,00

       CONCEPTE 212 ConserV., repar. i mant. equips procés dades, progr. repog. 1.000,00
            ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 300,00
       CONCEPTE  220 Material d’oficina 300,00

221.0001 Aigua i energia 200,00
       CONCEPTE 221 Subministraments 200,00

222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 500,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 500,00

       CONCEPTE 222 Comunicacions 1.000,00
224.0001 Despeses d’assegurances 4.000,00

       CONCEPTE 224 Despeses d’assegurances 4.000,00
226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 41.120,80
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 300,00
226.0039 Serveis bancaris 100,00

       CONCEPTE 226 Despeses diverses 41.520,80
227.0012 Auditories i control de fons europeus 6.700,00
227.0013 Treballs tècnics 11.000,00

       CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 17.700,00
228.0003 Solucions TIC CTTI - Serveis Recurrents 1.440,00

       CONCEPTE 228 1.440,00
            ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 66.160,80

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 500,00
       CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 500,00
      CONCEPTE 230 Dietes, locomoació i trasllats 500,00
            ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 500,00
                 CAPÍTOL 2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 67.660,80

660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 37.000,00
       CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 37.000,00
            ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 37.000,00
               CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 37.000,00

PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 197.062,37

197.062,379339 CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL

 PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2022   -     ESTAT DE DESPESES
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2.- Avantprojecte de pressupost 2022 
 

Memòria 
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1. ANTECEDENTS 
 
El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanística de 
l’àmbit territorial situar a l’entorn de la Colònia Güell, als municipals de Santa Coloma de 
Cervelló i Sant Boi de Llobregat, conformat actualment pels sector 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. 
 
L’Avantprojecte de pressupost 2022 del Consorci s’elabora en un context marcat, 
principalment, per la continuïtat en la realització de les tasques de suport en la redacció del 
pla director urbanístic (PDU), dels documents annexos, el pla de comunicació i l’inici de la 
segona fase del procés de participació ciutadana. 
 
 
2. AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2022 
 
 
Capítol 1. Despeses de Personal 
 
Les previsions del capítol 1 s’han elaborat en base a les dades de la relació de llocs de 
treball i la relació valorada dels llocs de treball de Consorci. 
 
La plantilla del Consorci prevista per a l’exercici 2022 es manté respecte l’exercici anterior 
en quant a nombre de places, únicament la de Gerent. Per tant, el crèdit del Capítol 1 
despesa de personal s’estima en 91.577,37 euros.  
 
 
Capítol 2. Despesa en béns corrents i serveis 
 
Aquest capítol recull les previsions de despeses corrents en béns i serveis, necessaris per 
a l’exercici de les activitats del Consorci, com ara el manteniment d’aplicacions 
informàtiques, publicitat, treballs tècnics i auditoria, assegurances, publicacions, etc. 
 
Es pot veure el seu detall en el pressupost de despeses.  
 
 
Capítol 6. Inversions reals 
 
El capítol 6 d’inversions reals inclou totes aquelles despeses destinades l’adquisició de 
béns de capital de naturalesa material o immaterial o destinades a dotar-los de major valor.  
 
En el cas del Consorci, les actuacions d’inversions que executarà aquest 2022 van 
destinades a la redacció del planejament, de projectes, d’assistència tècnica i econòmica, 
estudis, serveis de professionals, etc. 
 

 
3. AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST D’INGRESSOS 2022 
 
Capítol 8. Variació d’actius financers 
 
Les aportacions dels socis són necessàries a l’inici del projecte fins que es puguin notificar 
les corresponents quotes d’urbanització als propietaris afectats, en el cas dels sectors amb 
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sistema de cooperació. En el cas del sistema d’expropiació, les aportacions finançaran la 
totalitat del projecte. 
 

- Partida 842.0001 Aportacions de capital d’ens i corporacions locals  
 

 

 
 
Capítol 9. Variació de passius financers 
 

- Partida 910.6740 Préstec de l’Institut Català del Sòl. 
 
Aquesta partida recull el finançament que aporta l’Institut Català del Sòl a favor del 
Consorci del qual n’espera el seu reintegrament en el moment en què el Consorci disposi 
de fons per un import total de 100.501,81€. 
 

 
 
4. QUADRE COMPARATIU AMB PRESSUPOST 2020 
 

 

 
 
Bàsicament, l’avantprojecte de pressupost 2022 és una continuïtat de les previsions 
incloses en el pressupost 2020 prorrogat en el 2021. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aportacions 2022 Import % de participació
Ajt. Sta. Coloma Cervelló 81.189,70 41,20%
Ajt. St. Boi Llobregat 15.370,86 7,80%

96.560,56 49,00%

Despeses Pressupost 
2020-2021

Avantprojecte 
2022 Ingressos Pressupost 

2020-2021
Avantprojecte 

2022
Cap. 1 70.000,00 91.577,37 Cap. 8 239.400,00 96.560,56
Cap. 2 15.850,00 68.485,00 Cap. 9 100.501,81
Cap. 6 153.550,00 37.000,00

TOTAL 239.400,00 197.062,37 TOTAL 239.400,00 197.062,37
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3.- Avantprojecte de pressupost 2022 
 

Bases d’execució 
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Normes generals i de modificacions de crèdit 
I. Normes generals i àmbit d’aplicació 

Article 1. Règim jurídic pressupostari 
Article 2. Àmbit temporal i funcional 
Article 3. Crèdits inicials del Pressupost General 
Article 4. Estructura pressupostària   
Article 5. Nivells de vinculació Jurídica 
Article 6. Situacions dels crèdits pressupostaris 

 
II. Modificacions de crèdit 

Article 7. Modificacions Pressupostaries 
Article 8. Tramitació de les modificacions de crèdit 
Article 9. Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit 
Article 10. Ampliacions de crèdits 
Article 11. Incorporació de romanents de crèdit 

 
Gestió de la despesa 
III. Normes generals per a l’execució de la despesa  

Article 12. Anualitat Pressupostaria 
Article 13. Reconeixement de crèdits per obligacions d’exercicis tancats 
Article 14. Situacions dels crèdits pressupostaris 
Article 15. Fases de la gestió de la despesa. 

 
IV. Procediments de gestió de la despesa 

Article 16. Autorització i disposició de despeses contractuals 
Article 17. Acumulació de fases d’execució del Pressupost: “AD” i “ADO” 
Article 18. Reconeixement i liquidació d’obligacions: Les factures 
Article 19. Excepcions a l’existència de la factura pel reconeixement d’obligacions 
Article 20. L’ordenador de pagaments 
Article 21. El pagament efectiu 
Article 22. Despeses de personal 
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei 
Article 24. Despeses carregades directament en compte corrent 
Article 25. Compromisos de despeses plurianuals 
Article 26. Reconeixement de crèdits i liquidació d’obligacions legalment adquirides 
corresponents a exercicis tancats 
Article 27. Informació econòmica a retre al Consell 

 
V. Normes i procediments de contractació administrativa 

Article 28. Òrgans competents per a la contractació 
Article 29. Procediments de contractació 
Article 30. La Mesa de Contractació 

 
VI. Despeses a justificar i bestretes de caixa fixa 

Article 31. Pagaments a justificar 
Article 32. Bestretes de caixa fixa 

 
 
Execució dels Ingressos 
VII. Normes Generals  

   Article 33. Normes Generals de la Gestió del Pressupost d’ingressos  
Article 34. Documents comptables del pressupost d’ingressos  
Article 35. Comptabilització dels Cobraments  
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Article 36. Regularització de les quotes d’urbanització 
 
Normes especials de comptabilització 
VIII. Normes especials de comptabilització i ajustos a realitzar al finalitzar l’exercici 

Article 37. Ajustos  
Article 38. Obres en curs en el Balanç 

 
Control intern i fiscalització 
IX. Control intern i fiscalització  

Article 39. Control intern i fiscalització 
 

Liquidació del pressupost i tancament de l’exercici  
X. Tancament del pressupost i tancament de l’exercici  

Article 40. Tancament comptable i liquidació de l’exercici 
Article 41. Aplicació de resultats  
Article 42. Rendició de comptes 
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Normes generals i de modificacions de crèdit 
 

I. Normes generals i àmbit d’aplicació 
 

 
Article 1. Règim jurídic pressupostari 
 
L’elaboració, gestió, execució, i liquidació de pressupost del Consorci així com l’exercici del 
control intern es regirà per: 
 

• 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 d’Economia i Hisenda relatives a 
l’estructura i elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com 
altres disposicions en matèria de règim econòmic i financer que afectin al Consorci. 

 
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
• Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
• Per aquestes bases d’execució. 
 
 

Article 2. Àmbit temporal i funcional 
  
1. La vigència de les bases serà la mateixa que la del pressupost. En cas de pròrroga del 

pressupost aquestes bases seguiran regint durant aquest període. 
 
2. Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del pressupost del 

Consorci. 
 
Article 3. Crèdits inicials del Pressupost General 
 
El pressupost del Consorci per a l’exercici 2022 presenta les següents previsions: 
 

PRESSUPOST DESPESES INGRESSOS 
9339. Consorci urbanístic Entorn Colònia 
Güell 197.062,37€ 197.062,37€ 
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Article 4. Estructura pressupostària 
 
1.  S’estableix la següent estructura pressupostària:  

 
• Classificació per programes: A nivell d’estructura pressupostària de la Generalitat de 

Catalunya, les activitats del Consorci, s’emmarquen en un únic programa de despesa 
“542 Ordenació del territori i urbanisme”. 

 
• Classificació per categories econòmiques: Distingint entre capítol, article concepte i 

aplicació (7 dígits) tant per despeses com per ingressos. 
 
• Projecte: Es considera l’activitat urbanística del Consorci com un únic projecte.   

 
2. L’aplicació pressupostària definida per la conjunció de les classificacions per 

programes i econòmica, constitueix la unitat bàsica d’informació sobre la qual 
s’efectuarà el control comptable dels crèdits i de les seves modificacions. El control 
fiscal es realitzarà a nivell de la vinculació jurídica establerta en aquestes bases i que 
són coherents amb l’aplicatiu PANGEA. 
 

3. Els crèdits aprovats a l'estat de despeses del pressupost es destinaran a la finalitat 
especifica que els hi assigna el pressupost o les seves modificacions degudament 
aprovades. L’aplicació de despeses es comptabilitzarà al nivell més desagregat 
possible de concepte o aplicació pressupostari. 

 
4. Les previsions de l’estat d’ingressos s’han classificat distingint; capítol, article, concepte 

i aplicació (7 dígits). L’aplicació d’ingressos es comptabilitzarà al nivell més desagregat 
possible de concepte o aplicació pressupostari. 

 
 
Article 5. Nivells de vinculació jurídica 
 
Els crèdits de despeses vindran limitats amb caràcter general pel que respecta als nivells 
de vinculació jurídica. 
 

Classificació per categories econòmiques        Capítol 
 
La vinculació dels romanents de crèdits incorporats serà de caràcter qualitatiu, és a dir, 
podran utilitzar crèdit de la corresponent bossa de vinculació. 
 
 
Article 6. Situacions dels crèdits pressupostaris 

 
1. Els crèdits consignats al pressupost de despeses així com els procedents de les 

modificacions pressupostàries referides als articles anteriors poden ser, amb caràcter 
general de qualsevol de les situacions següents: 

 
• Crèdits disponibles 
• Crèdits retinguts pendents d’utilització 
• Crèdits no disponibles 
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Crèdits retinguts pendents d’utilització 
 
Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació de l’expedient ho 
aconsellin, el Gerent o la Comissió Executiva del Consorci podrà sol·licitar la retenció 
d’un crèdit en una partida pressupostària. 
 
 
 
Crèdits no disponibles 
 
El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren en el 
pressupost, amb excepció de les despeses que s’hagin de finançar, totalment o 
parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d’altres institucions o operacions de 
crèdit que queden en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el 
compromís per part de les entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit. 
 
La declaració de no disponibilitat així com també la seva reposició a disponible 
correspon al Consell del Consorci. 
 

 
II. Modificacions de crèdit 

 
Article 7. Modificacions Pressupostàries 
 
1. Quant s'hagi de realitzar una despesa per la qual no existeixi consignació i s'excedeixi 

del nivell de la vinculació jurídica establerta en aquestes bases es tramitarà un 
expedient de modificació pressupostària, que pot ser de: 

 
 Crèdits extraordinaris 
 Suplements de crèdit 
 Ampliacions de crèdit 
 Transferències de crèdit 
 Generació de crèdits per ingressos 
 Incorporació de romanents de crèdit 
 Baixes per anul·lació 

 
2. No es consideren modificacions de crèdit i per tant no requerirà més que un ajust 

econòmic - comptable, la creació d’una partida pressupostaria, dins d’una Bossa de 
Vinculació Jurídica, que no li suposi variació quantitativa, sinó, únicament una major 
definició del concepte econòmic.  

 
3. Les modificacions pressupostàries hauran de complir amb els preceptes que dicti la Llei 

de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i la resta de normativa que sigui 
d’aplicació al Consorci, així com amb l’autorització de la Intervenció General en els 
casos que sigui necessari. 

 
 
Article 8. Tramitació de les modificacions de crèdit 
 
1. Tota modificació de crèdit haurà d’estar justificada mitjançant informe del responsable 

econòmic de l’administració al qual està adscrit el Consorci i autoritzada per la 
Gerència o Comissió executiva del Consorci. 

 
2. En el cas que sigui correcta, es realitzarà la corresponent retenció de crèdit. 
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Article 9. Òrgans competents per l’aprovació de les modificacions de crèdit 
 
L’òrgan competent per l’aprovació de les diferents tipologies de modificacions de crèdit és 
el Consell General prèvia validació de la Comissió Executiva: 

 
Crèdits extraordinaris. 
Suplements de crèdit. 
Baixes per anul·lació. 
Transferències de crèdit 
Ampliacions de crèdit. 
Generacions de crèdit. 
Incorporació de romanents de crèdit. 
 

 
 
Article 10. Ampliacions de crèdits 
 
Amb caràcter general, són partides ampliables les que corresponen a despeses finançades 
amb recursos expressament afectats, quan es superi la previsió corresponent de l’Estat 
d’Ingressos. Són partides ampliables les següents: 
 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
 

DESPESES DENOMINACIÓ 
660.0001 Inversions en béns destinats a 

l´ús general per compte propi 

 
INGRESSOS DENOMINACIÓ 
600.0001 Alienació de terrenys i béns 

naturals 

 
 
Article 11. Incorporació de romanents de crèdit  
 
 
1. En finalitzar cada exercici s’elaboraran els estats pressupostaris que comprenen 

els romanents de crèdit i un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al 
seu finançament. Es podrà fer una proposta raonada de la incorporació als crèdits. 
 

2. La incorporació de romanents de crèdit s’ha de fer amb la liquidació del 
pressupost, no obstant, es pot aprovar abans de la liquidació del pressupost en els 
casos següents: 

 
a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos específics. 
b) Quan correspongui a contractes adjudicats durant l’exercici anterior o despeses 

urgents.  
 
3. La incorporació de romanents de crèdit es podrà finançar també amb romanent 

líquid de tresoreria o amb majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en 
el pressupost corrent. 
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4. En cas que sigui necessari perquè la normativa així ho estableixi, prèviament a la 
incorporació de romanents s’haurà de comptar amb l’autorització prèvia de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i/o de qui així es determini.   

 
 
Gestió de la despesa 

 
III. Normes generals per l’execució del pressupost de despeses 

 
 
Article 12. Anualitat Pressupostaria 
 
Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses es podran contreure obligacions derivades 
de despeses realitzades durant l'exercici.  
 
 
Article 13. Reconeixement de crèdits per obligacions d’exercicis tancats 
 
Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses legalment adquirits 
corresponents a exercicis tancats s’imputaran pressupostàriament a l’exercici  
corrent i a la partida que a aquest efecte es doti.   
 
 
Article 14. Situacions dels crèdits pressupostaris 
 
Els crèdits consignats al pressupost de despeses així com els procedents de les 
modificacions pressupostàries referides als articles anteriors poden estar, amb caràcter 
general en qualsevol de les situacions contemplades a l’article 6 d’aquestes bases. 
 
 
Article 15. Fases de la gestió de la despesa  
 
La gestió del pressupost s'executarà d’acord amb les fases d’execució del pressupost de 
despeses: 
 

A Autorització de la despesa 
D Disposició de la despesa 
O Reconeixement de l’obligació 
P Ordenament del pagament 

 
 
L’aprovació dels documents corresponents a qualsevol fase de la gestió del pressupost es 
realitza a través de l’aplicatiu PANGEA.  
 
L’aprovació de les fases d’execució del pressupost correspondrà als òrgans competents que 
s’estableixen als estatuts del Consorci i en els acords de delegacions. 
 
En determinades situacions en les quals així s’estableixi expressament i com a 
conseqüència d’un acte administratiu de gestió del pressupost de despeses, es podran fer 
diverses fases de les enumerades a l’apartat anterior, podent-se donar els següents 
supòsits: 
 

Autorització – disposició (AD) 
Autorització – disposició – reconeixement de l’obligació (ADO) 
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IV. Procediments de gestió de la despesa 
 
Article 16. Autorització i disposició de despeses  
 
Despeses provinents d’expedients de contractació 
 
1. Respecte les despeses que són objecte d’un expedient de contractació segons la Llei 

de Contractes del Sector Públic, a l’inici de l’expedient s’ha de tramitar el document “A” 
pel mateix import que consta a l’expedient de contractació. Aquest document 
comptable es justificarà amb el certificat d’existència de crèdit i serà enregistrat 
mitjançant l’aplicatiu PANGEA. 

 
2. En el tràmit de proposta d’adjudicació es tramitarà el document “D” a favor del proposat 

adjudicatari i per l’import ofert. Si existeix diferència d’imports entre el documents “A” i 
“D” es tramitarà i s’aprovarà simultàniament la baixa d’adjudicació mitjançant un 
document “A/” que s’incorporarà a l’expedient de contractació i s’enregistrarà al 
PANGEA. 

 
3. Tots els documents comptables “D”, han de portar degudament complimentades les 

dades següents referents als interessats: 
 

 Nom i cognoms de l’interessat, en el cas de persones físiques 
 Nom de l’empresa si és persona jurídica 
 Adreça 
 NIF 
 Import 

 
Despeses provinents d’adquisicions d’immobilitzat i altres tipologies 
 
4. Pertanyen a aquest grup les despeses derivades de: 
 

a) Les adquisicions d’immobilitzat. 
b) Altres, la naturalesa de les quals aconselli la separació entre els actes d’autorització i 

disposició.   
 
 
Article 17. Acumulació de fases d’execució del Pressupost: “AD” i “ADO” 
 
1. Autorització - disposició (AD) 
 
Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits pel Consorci originen la 
tramitació del document “AD" per l’import de la despesa imputable a l’exercici. 
 
Pertanyen a aquest grup els següents: 
 
a) Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa 
b) Arrendaments 
c) Treballs fets per empreses (neteja, recollida escombraries, manteniments, etc.) 
d) Contractes menors en cas que es prevegi tramitar més d’una factura 
e) Subvencions nominatives 
f) Adquisicions o serveis objecte de contractació directa 
g) Altres similars 
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Cada any, durant el mes de gener, es registraran al sistema d’informació del PANGEA els 
documents comptables “AD” corresponents als contractes, o compromisos vigents 
corresponents a despeses corrents. 
 
 
2. Autorització – Disposició – Obligació (ADO) 
 
Es podran acumular en un sol acte les despeses de petita quantia que tot seguit es 
detallen: 
 
a) Subscripcions, missatgers, premsa, bestretes de personal, etc. 
b) Despeses de locomoció 
c) Bestretes de subvencions aprovades 
d) Interessos de demora 
e) Despeses financeres 
f) Despeses menors quan es prevegi tramitar una sola factura 
g) Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa 
 
 
Article 18. Reconeixement i liquidació d’obligacions: Les factures 
 
La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de 
l'obligació, la fase “O” de despeses, havent-se d'observar els preceptes següents: 
 
1. Les factures expedides pels contractistes o proveïdors es registraran en el Registre 

electrònic de factures. Una vegada conformades es farà la seva imputació comptable. 
Els proveïdors hauran de presentar les seves factures mitjançant la plataforma de 
factura electrònica habilitada per la Generalitat de Catalunya. Excepcionalment es pot 
tramitar en format no electrònic. 

 
2. Les certificacions d'obra hauran de presentar-se conjuntament amb la factura 

corresponent. 
 
3. Totes les factures hauran de contenir les dades següents: 
 

• Identificació clara del deutor 
• Identificació del proveïdor 
• Número de la factura 
• Descripció del subministrament o servei 
• Adreça 
• NIF 
• Compte bancari on realitzar el pagament 
• Segell o signatura de l’empresa 
• Data 
• Descripció suficient de l’operació 
• Import de la contraprestació total, amb desglossament de l’IVA transferit i, en el seu 

cas, de la retenció a compte de l’IRPF 
 
4. En els casos de petites despeses, transports de persones, serveis d’aparcament, les 

factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de màquines registradores, etc. 
En tot cas aquests també han de contenir com a mínim: el número, el número 
d’identificació fiscal i nom i cognoms o raó social de l’expenedor, el tipus impositiu 
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aplicat o l’expressió IVA inclòs, i l’import, d’acord amb el que estableix la normativa 
d’aplicació. 

 
5. Pel que fa a les certificacions d'obra, aquestes han d’estar degudament conformades 

pel tècnic competent i pel contractista, sent necessari que es presentin amb les 
factures, les dades que es descriuen al punt 3 d’aquest article. 

 
6. La validació de les obligacions reconegudes és del Gerent del Consorci. 
 
 
Article 19. Excepcions a l’existència de la factura pel reconeixement d’obligacions 
 
Amb caràcter general, la factura serveix de justificant per la tramitació de l’obligació, però 
en els casos següents es substituirà pels documents següents que hauran d’estar signats o 
autoritzats pel Gerent o Comissió executiva del Consorci: 
 
a) Quilometratge.- Els justificants d’haver-se realitzat 
b) Bestretes reintegrables al personal que no es formalitzen amb la nòmina mensual.- 

Sol·licitud de l’interessat  
c) Despeses d’inscripcions a cursos i congressos.- La butlleta d’inscripció 
 
En tots aquests casos, s’ha d’adjuntar un informe justificatiu de la despesa que l’haurà 
d’aprovar el Gerent o Comissió executiva. 
 
Article 20. La disposició de fons 
 
Segons la delegació del Consell General del Consorci continguda en la sessió de data 19 
de juny de 2020, es delega al Gerent la disposició de fons i el pagament de les obligacions 
d’import màxim 15.000€. 
 
En cas que la plaça de Gerent estigui vacant, aprovarà i efectuarà els pagaments els 
membres de la Comissió Executiva. 
 
Article 21. El pagament efectiu 
 
1. Els instruments de pagament del Consorci portaran la signatura del Gerent d’acord amb 

l’establert a l’article 20 anterior.  
 
2. Els pagaments es realitzaran amb caràcter general mitjançant transferència bancària i, en 

aquells casos que així ho requereixi, la domiciliació bancària. De forma excepcional, i per 
aquelles operacions que requereixin pagament davant de fedatari públic, actes 
d’expropiació o consignacions a la Caixa General de Dipòsits, es podrà utilitzar el xec 
nominatiu. Queda exclosa la realització de pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit 
vinculades als comptes bancaris del Consorci. 

 
Article 22. Despeses de personal 
 
1. Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de fer efectiva la 

primera nòmina de l’any, es formalitzarà el document comptable "AD", elaborat i 
quantificat segons la classificació de l’Annex de personal aprovat amb el Pressupost, 
d’acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball, per l'import corresponent 
als llocs de treball efectivament ocupats.  

 
2. Per la resta de despeses del Capítol I del Pressupost, si són conegudes, es tramitarà el 

document "AD" corresponent, també durant el mes de gener. Per despeses variables, 
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els documents AD es realitzaran en funció de l’aprovació de l'activitat a desenvolupar i 
d'acord amb les normes generals. 

 
3. Les noves contractacions de personal originaran la tramitació de successius documents 

AD, per import igual al de les nòmines que s'hagin de satisfer durant l'exercici. 
 
4. Les quotes de la Seguretat Social originaran, al començament de l'exercici la tramitació 

del document "AD" per l'import de les cotitzacions previstes. Les possibles variacions 
originaran documents complementaris o inversos a l'inicial. 

 
5. La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina 

mensual, on constarà la diligència del responsable de la seva confecció i del Gerent del 
Consorci que acreditarà que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el 
període corresponent. Com un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la 
relació de les incidències existents respecte la nòmina anterior. 

 
6. La relació informàtica d’obligacions obtinguda a partir de la nòmina, amb les signatures 

corresponents servirà de document “O”. 
 
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei 
 
Les despeses ocasionats per viatges, desplaçaments i dietes del personal hauran de ser 
autoritzades pel Gerent o Comissió Executiva del Consorci.  
 
Article 24. Despeses carregades directament en compte corrent 
 
Podran ser carregades directament en compte corrent les despeses següents: 
 
1. Anuncis publicats en els butlletins oficials, i subministrament de carburant dels vehicles 

propietat del Consorci, despeses financeres, lloguer d’edificis, servei de prevenció de 
seguretat, higiene i ergonomia. 

 
2. Despeses derivades de les operacions crèdit, les comissions, interessos i 

amortitzacions.  
 
3. Subministraments. 

 
4. Tributs: IAE, IBI, etc. 
 
 
Article 25. Compromisos de despeses plurianuals 
 
1. Són aquelles despeses que tenen efectes econòmics a exercicis posteriors als que 

s’autoritzen i comprometen, estaran supeditades al crèdit que per cada exercici es 
consigni a cadascun dels Pressupostos respectius. 

 
2. Es podran adquirir despeses de caràcter plurianual si corresponen a despeses que 

s’hagin d’executar en exercicis posteriors en el qual s’autoritzin, sempre que la seva 
execució s’iniciï en el propi l’exercici, que corresponguin a despeses de: 

 
• Inversions i transferències de capital. 
• Contractes de subministraments, d’assistència tècnica i científica, de prestació de 

serveis, execució d’obres de manteniment i de lloguer d’equips que no puguin ser 
realitzats en un any. 
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• Lloguer de béns immobles. 
• Càrregues financeres. 
• Transferències corrents. 

 
 
 
Article 26. Reconeixement de crèdits i liquidació d’obligacions legalment adquirides 
corresponents a exercicis tancats 
 
 
Les liquidacions per retards a favor del personal, així com les derivades de compromisos 
degudament adquirits en exercicis anteriors, correspon aprovar-les al president o a l'òrgan 
en qui delegui. 
 
Correspondrà al Consell General del Consorci el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que no existeixi crèdit pressupostari. 
 
Article 27. Informació econòmica a retre a la Comissió 
 
En cada sessió es presentarà l’Estat d’execució d’ingressos i despeses a la Comissió 
Executiva del Consorci, així com d’altra informació que sol·liciti. 
 
 
V. Normes i procediments de contractació administrativa 

 
Article 28. Òrgans competents per la contractació. 
 
La competència dels òrgans de contractació, es regirà per l’establert en els Estatuts del 
Consorci, així com les delegacions del Consell General de data 19 de juny de 2020: 
 
“Atès l’article 12.1 dels Estatuts del Consorci estableix que correspon al Consell General 
l’exercici de les funcions necessàries per dur a terme les actuacions que constitueixen 
l’objecte del Consorci, i en especial les definides a l’article 12.2, apartats a) a x).  
 
No obstant això, l’article 12.3 disposa que el Consell General pot delegar en un altre òrgan 
del Consorci aquelles funcions que tinguin caràcter delegable que són les recollides als 
apartats i), j), k) i s) de l’esmentat article 12.2, en els termes i amb les limitacions que 
estableixi el Consell General.  
 
De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, el 
següent acord: 

 
Primer.- Delegar en la Gerència les següents funcions definides a l’article 12.2. 

apartats i), j), k) i s) dels Estatuts:  
 

a) Ser l'òrgan de contractació del Consorci. 
 

b) 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.  

 
c) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del 

Consorci. 
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d) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, 

en general, la defensa dels interessos i drets del Consorci. 
 
Segon.- Delegar en la Gerència la disposició de fons i el pagament de les 

obligacions derivades dels contractes que celebri per delegació. 
 
Tercer.- La Gerència donarà compte en cadascuna de les sessions del Consell 

General les actuacions dutes a terme en execució d’aquestes funcions 
delegades. Aquesta informació quedarà recollida a l’acta de la sessió. 

 
Quart.- Publicar aquest acord al DOGC d'acord amb el que determina l'article 9 de 

la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, i en el 
perfil de contractant del Consorci”. 

 
 
 Article 29. Procediments de contractació  
 
Els procediments de contractació del Consorci es regirant per l’establert per la Llei de 
Contractes del Sector Públic vigent. 
 
Article 30. La Mesa de Contractació. 
 
La Mesa de contractació estarà formada per qui es determini en cada licitació que requereixi 
de la seva constitució. 
 
VI. Despeses a justificar i bestretes de caixa fixa 

 
Article 31. Pagaments a justificar 
 
1. Tindran el caràcter “a justificar”, les ordres de pagament les quals no sigui possible 

acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. 
 
2. S'expediran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris. 
 
3. Quan en aplicació del que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic, s'alliberin 

fons a justificar per a atendre despeses d'emergència, la proposta de despesa podrà 
comptabilitzar-se encara que no es compleixin els requisits enumerats per als 
pagaments a justificar ordinaris. 

 
4. Quan en un moment posterior s'aprovi la despesa, l'aplicació al Pressupost es farà per 

mitjà d'un document ADOP en formalització, a fi de cancel·lar el corresponent deutor no 
pressupostari. 

 
5. Seran aprovats pel Gerent o Comissió executiva del Consorci. 
 
6. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu per mitjà de fons procedents de 

manaments a justificar ha de ser la factura del proveïdor. 
 

7. Justificació dels fons alliberats a justificar. 
 

a) Cal que s’acompanyi d’un informe que justifiqui aquesta despesa. 
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b) Les factures i comprovants que serviran com a justificants de les ordes de pagament 
a justificar seran originals, tindran els mateixos requisits que la resta de factures del 
Consorci, i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van expedir. 

 
c) No podran alliberar-se noves ordes de pagament a justificar, pels mateixos 

conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents 
de justificació per als quals s'hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació. 

 
d) La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.  

 
 
Article 32. Bestretes de caixa fixa 
 
1. Per a les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, com ara dietes, despeses 

de viatge, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa 
semblant, els fons alliberats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. 

 
2. Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa seran les que s’indiquen a 

continuació: 
 

Habilitada Límit de la bestreta 
Gerent 200,00 € 

 
• El Gerent no disposarà de targeta de crèdit. 
 
• La reposició de les bestretes de caixa fixa es realitzarà prèvia aprovació de les 

factures i comprovants de les despeses realitzades, que sempre seran originals, i 
hauran d’estar signats pel Gerent del Consorci. Caldrà informar-ne a la Comissió 
executiva. 

 
3. La rendició de comptes per part dels habilitats titulars de les bestretes de caixa fixa es 

realitzarà en la mesura que les necessitats ho aconsellin, procedint-se a la reposició 
dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què corresponguin les quantitats 
justificades i per l'import d'aquests, prèvia presentació dels justificants i la seva 
aprovació per part de l'òrgan competent. En tot cas a 31 de desembre haurà d’estar 
cancel·lada. 
 
 

Gestió dels ingressos 
 

VII. Normes generals 
 
Article 33. Normes generals de la gestió del pressupost d’ingressos 
 
1. El registre de les operacions comptables en el pressupost d'Ingressos es realitzarà per 

mitjà de l'entrada de les dades a partir dels justificants de l'operació, o si és el cas del 
document comptable. 

 
2. En les liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement 

del dret quan s’aprovin les liquidacions. 
 

3. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, es comptabilitzarà el 
reconeixement del dret quan es presenti la documentació acreditativa i s’hagi ingressat 
l’import corresponent. 
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Article 34. Documents comptables del pressupost d’ingressos 
 
Són documents de comptabilitat del Pressupost d'Ingressos aquells que serveixen de 
suport de les anotacions comptables com a conseqüència de fets econòmics comptables 
motivats per les operacions d'execució del Pressupost d'Ingressos. Aquests documents 
constaran enregistrats a sistema de comptabilitat pressupostària PANGEA. 
 
 
Els documents comptables del Pressupost d'ingressos són: 
 
1. Documents de comptabilitat de modificació de les previsions pressupostàries. De 

modificació de les previsions inicials, en augment i disminució, i els corresponents 
inversos. 

 
2. Documents de comptabilitat de gestió comptable, que s'agruparan en:  
 

 De pressupost corrent i de pressupostos tancats 
 D'instruments de cobrament 
 De liquidacions de contret previ en període voluntari 
 D'altres liquidacions sense contret previ 
 De liquidacions de contret previ i de contret previ ingrés directe en període 

executiu 
 Annexos multiaplicació 
 Resums comptables 
 

3. Documents específics d'operacions no pressupostàries. 
 

 Arqueig comptable d'ingressos. De caixa 
 Arqueig comptable d'ingressos d'altres canals 
 Annex recursos d'altres ens 
 Moviments interns de Tresoreria 

 
4. Documents específics de valors en dipòsit. 
 

 Manament de constitució de dipòsits 
 Manament de cancel·lació de dipòsits 

 
 
 
Article 35. Comptabilització dels cobraments 
 
1. Tots els ingressos mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària es 

comptabilitzaran, com ingressos pendents d'aplicació. Una vegada es conegui la seva 
aplicació pressupostària es procedirà a la seva formalització cancel·lant l'ingrés 
pendent d'aplicació. 

 
2. Els manaments d’ingrés d’aplicació definitiva s’expediran mitjançant relació numerada, 

la qual substituirà els manaments d’ingrés individual i en contindrà tots els elements 
identificatius. 
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Article 36. Regulació de les Quotes d’Urbanització. 
 
El Consorci fixarà els criteris de gestió i cobrament de les quotes d’urbanització d’acord a 
allò contingut en els projectes de reparcel·lació corresponents dels sectors que són objecte 
del Consorci, així com l’aprovació d’altres normes generals i lleis. 
 
 
Normes especials de comptabilització 
 
VIII. Normes especials de comptabilització i ajustos a realitzar al final de l’exercici. 
 
Article 37.  Ajustos 
 
Els ajustos que es realitzaran a data 31 de desembre de cada exercici seran els que 
derivin de l’aplicació dels principis comptables i les normes de reconeixement i valoració 
recollits en els Comptes anuals de l’exercici. 
 
Article 38.  Obres en curs en el Balanç  
 
Les obres en curs que realitzi el Consorci, en tant no s’enregistri el corresponent ingrés per 
quotes, o es faci la recepció definitiva de les mateixes i l’entrega a l’administració 
competent figuraran a comptes d’immobilitzat material. Aquest compte es podrà desglossar 
en els subcomptes necessaris als efectes del millor seguiment de les inversions 
efectuades. 
 
 
Control intern i fiscalització 
 
IX. Control intern i fiscalització 
 
Article 39. Control Intern i fiscalització  
 
1. D’acord amb l’article 21 dels Estatuts, el Consorci resta subjecte a auditoria financera i 

de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la 
normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

2. El control financer d’acord amb les normes d’auditoria del Sector Públic i amb allò 
establert per les disposicions de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, el 
realitzarà una empresa d’auditoria que el Consell General anomenarà mitjançant 
licitació pública. 

 
3. L’informe d’auditoria es remetrà als òrgans que correspongui d’acord amb la normativa 

aplicable als ens públics que integren el Consorci. 
 
 
Liquidació del pressupost i tancament de l’exercici 

 
X. Liquidació del pressupost i tancament de l’exercici 
 
 
Article 40. Tancament comptable i liquidació de l’exercici 
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1. A l’efecte del càlcul de les operacions prèvies al tancament s’estableixen els següents 
criteris, que hauran d'aplicar-se com a mínim al final de l'exercici: 

 
a) Dotació anual d'amortitzacions 

 
Pel càlcul dels percentatges d’amortització dels bens que figuren en l’immobilitzat 
del balanç s’aplicaran els percentatges establerts a les taules d’amortització que 
s’incorpora en el Reglament de l’Impost de Societats. 

 
Béns % 

anual 
Vida útil 
(anys) 

Immobles 2 50 
Equips i aplicacions  
informàtiques  

25 4 

Maquinària 25 4 
Vehicles 10 10 
Mobiliari 10 10 
Altre immobilitzat 25 4 

 
b) Dotació anual de provisió per a insolvències 

 
Els percentatges a aplicar pel càlcul dels crèdits incobrables serà el següent: 

 
Exercici % d’incobrables 

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

N-tancament 5% 
 

No obstant, cada partida pendent de cobrar es valorarà de forma individual per tal de 
determinar la probabilitat del seu cobrament. 

 
Article 41. Aplicació de resultats 
 
Els resultats es regularitzaran per anys vençuts i s’aplicaran al compte 120 “resultats 
d’exercicis anteriors”. 
 
Article 42. Rendició de comptes. 
 
La rendició de comptes es regirà pel que disposa la normativa aplicable exposada en 
l’article 1. 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2021 

 


