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


 
CONSELL GENERAL 


 
ACTA 


 
 
SESSIÓ NÚMERO 4 
 
DIA:  17 de maig de 2019 
HORA :  9 a 16 hores 
LLOC : Sessió celebrada a distància per mitjans electrònics, en aplicació d’allò que 
disposen els articles 17 i 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
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’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 
 


• La senyora Anna Martínez i Almoril, alcaldessa - presidenta de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló.  


• El senyor Gerard Segú i López, regidor delegat d’Urbanisme i Primer tinent 
d’Alcaldia. 


• I el senyor Josep Saura i Linares, arquitecte municipal, cap d’Àrea de Serveis 
Territorials. 


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


• El senyor José Angel Carcelén i Lujan,  Primer tinent d'alcalde. Ponent de 
l'Àrea d'Actuació Política de Territori i Desenvolupament Econòmic. 


 
- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 


• La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora general d’urbanisme del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 


• El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 
• El senyor Gonçal Marquès i Sagnier, director de projectes, cap operatiu de 


l'Institut Català del Sòl. 
• El senyor Ramon Forcada i Pons, director d’Anàlisi Estratègica de l'Institut 


Català del Sòl. 
 


- El senyor Lluis Berenguer i Maimó, gerent del Consorci. 


 







   
  G


E
N


E
R


A
LI


T
A


T
 D


E
 C


A
T


A
LU


N
Y


A


Doc.original signat per:
CPISR-1 C MARIA JESUS DEL
CARMEN GUIRO 23/05/2019,
Elisabet Cirici Amell
27/05/2019


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


*0OLPMDTI8BEOWE3JZQMBOMP8BEIDEA7J*
0OLPMDTI8BEOWE3JZQMBOMP8BEIDEA7J


Data creació còpia:
24/02/2021 13:27:48


Data caducitat còpia:
24/02/2024 00:00:00


Pàgina 2 de 8


2 de 8 
 


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


 
 


Oberta la sessió, la secretària dóna compte de l’ordre del dia següent: 
 
1. Delegació a la Gerència de les facultats relatives a l’adjudicació i formalització de 


contractes menors. 
2. Conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci i els Ajuntaments de Santa 


Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat per a la urbanització del Parc Riera de Can 
Solé. 


3. Precs i preguntes. 
4. 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.- Delegació a la Gerència de les facultats relati ves a l’adjudicació i formalització de 
contractes menors. 
 
Atès l’article 12.2 j) dels Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 
PPr Entorn de la Colònia Güell, als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant 
Boi de Llobregat, que estableix que correspon al Consell General la funció de ser l’òrgan de 
contractació del Consorci i aprovar, si s’escau, la plantilla de personal al servei del 
Consorci, així com les seves retribucions salarials. 
 
Atès, així mateix, l’article 12.3 dels estatuts que estableix que el Consell General podrà 
delegar en un altre òrgan del Consorci aquelles funcions que tinguin caràcter delegable. En 
aquest sentit, tenen caràcter delegable les funcions recollides als apartats f) i j), en els 
termes i amb les limitacions que s’estableixin pel mateix Consell General.  
 
Vist que, en sessió 2/2018, de 20 de desembre, sens perjudici de la seva posterior 
aprovació, el Consell General del Consorci va adoptar, per unanimitat, entre d’altres, l’acord 
següent: 


 
Primer.-  Nomenar al Sr. Lluís Berenguer i Maimó com a Gerent del Consorci, amb efectes 
immediats, per adscripció de l’Institut Català del Sòl. (...) 


 
Segon.-  Conferir al Gerent les següents atribucions: 


 
1) Missió:  


Dirigir i gestionar el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector PPr 
Entorn de la Colònia Güell, als termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i 
Sant Boi de Llobregat. Supervisar, gestionar i executar accions destinades a 
mantenir el control econòmic, administratiu i gerencial de l’àmbit del Consorci 
d’acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions de 
la Comissió Executiva i el Consell General. 


 
2) Funcions: 


Les funcions gerencials que expressament se li confereixin en els estatuts del 
Consorci i en tot cas: 
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1. Emetre tot tipus d’informes i propostes per a la seva aprovació pels 
òrgans de govern  i gestió del Consorci. 


2. 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.  


3. Proposta i/o perfeccionament de contractes de tota naturalesa, 
necessaris per a la consecució dels fins del Consorci segons les 
atribucions que se li confereixin i vetllar per la seva formalització. 


 
4. Dirigir les empreses i persones que treballin per al Consorci, 


coordinar els suports tècnics i jurídics dels ens consorciats i 
supervisar les actuacions d’empreses externes amb el suport dels 
ens consorciats.  


5. Contractar segons les finalitats i els nivells que se li deleguin i vetllar 
per la seva formalització. 


6. Preparar propostes i expedients i assistir, amb veu i sense vot, a les 
reunions del Consell General i de la Comissió Executiva. 


7. Representar el Consorci. 


8. Totes les funcions i atribucions que expressament li siguin 
delegades o conferides. 


Vist, així mateix, que en la sessió 2/2018, de 20 de desembre, el Consell General del 
Consorci va adoptar, per unanimitat, entre d’altres, l’acord següent: 


 
Primer.-  El Consell General acorda delegar en la Comissió Executiva la facultat d’autorització 
de la despesa del Consorci, que exercirà de la forma següent: 
 


a) En el cas de les despeses que han estat aprovades i pagades per la Gerència, d’acord 
amb les facultats de disposició de fons que li siguin delegades, la Gerència presentarà, 
en cadascuna de les sessions de la Comissió Executiva, per a la seva ratificació, la 
relació d’aquestes despeses. La relació, un cop ratificada, s’incorporarà com a annex a 
l’acta de la sessió.    


  
b) Per a la resta d’obligacions la Gerència proposarà a la Comissió Executiva, mitjançant 


document que s’instrumentarà com a ordre de pagament, una relació de les despeses 
que han de ser objecte d’aprovació i de pagament. La Comissió, si escau, aprovarà la 
despesa, i amb la signatura en el document del membre o membres designats, 
n’ordenarà el pagament. La relació de les despeses aprovades s’incorporarà com a 
annex a l’acta de la sessió. 


 
Una relació de les despeses a aprovar i una de les despeses a ratificar acompanyaran, 
com a annex, l’ordre del dia de la convocatòria de la Comissió Executiva.  


 
Segon.-  El Consell General acorda delegar en la Comissió Executiva la facultat genèrica de 
disposició dels fons del Consorci, llevat dels casos que s’exposen a continuació. Aquesta 
disposició es farà efectiva mitjançant la signatura del membre de la Comissió Executiva que 
representa a l’Institut Català del Sòl. 
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Tercer.-  El Consell, així mateix, delega en la Gerència la facultat de disposar dels fons 
necessaris i efectuar els pagaments, de conformitat amb les previsions contingudes al 
pressupost, en relació amb els conceptes següents: 
 


• Totes aquelles obligacions contretes per import màxim de 15.000 € + IVA. 
 
• La nòmina del personal a càrrec del Consorci. 
 
• I, en general, qualsevol altra despesa de caràcter periòdic o recurrent, com la de 


subministraments de serveis públics, tributs i les derivades de la càrrega financera i 
d’operacions bancàries.(...) 


 
 


De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, el 
següent acord: 


 
Únic.-  Delegar en la Gerència les funcions d’òrgan de contractació del Consorci en 
relació als contractes menors, de conformitat amb les previsions contingudes al 
pressupost, que s’exercirà de la forma següent: 


 
a) Pel que fa als contractes de serveis, subministraments i obres de valor estimat 


inferior a 15.000.- €, es delega en la Gerència les facultats relatives a la 
tramitació, formalització i abonament dels mateixos, d’acord amb les facultats 
de disposició de fons que li van ser delegades per acord del Consell General 
pres en la sessió 2/2018, de 20 de desembre. 
 


b) Pel que fa als contractes d’obres de valor estimat igual o superior a 15.000.- € 
i inferiors a 40.000.- € es delega en la Gerència les facultats relatives a la 
tramitació i formalització dels mateixos. El seu abonament es durà a terme 
d’acord amb les facultats de disposició de fons que van ser delegades a la 
Comissió Executiva per acord del Consell General pres en la sessió 2/2018, 
de 20 de desembre. 


 
La Gerència informarà, en cadascuna de les sessions del Consell General les 
contractacions que ja han estat  efectuades, d’acord amb les facultats delegades. 
Aquesta informació quedarà recollida a l’acta de la sessió. 


 
 
2.- Conveni de cooperació horitzontal entre el Cons orci i els Ajuntaments de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat per a la  urbanització del Parc Riera de 
Can Solé. 


 
A) Modificació dels Estatuts del Consorci 


 
En data 20 de desembre de 2018, el Consell General del Consorci va aprovar l’adscripció 
del Consorci a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català del 
Sòl i la modificació dels seus estatuts, en aplicació de la LRSAL i la resta de normativa 
aplicable, així com el text refós que en resultà. 
 
En data 31 de gener de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i el Ple 
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat van adoptar l’acord d’aprovar inicialment la 
ratificació de l’esmentada modificació dels estatuts, tot acordant sotmetre l’expedient a 
informació pública durant un termini de 30 dies. 
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En data 21 de març de 2019, l'Institut Català del Sòl va trametre al Departament de Territori 
i Sostenibilitat la documentació necessària per tal de tramitar l’Acord del Govern de 
ratificació de l’esmentada modificació d’estatuts; restant pendent, a dia d’avui, de l’adopció i 
publicació de l’esmentat acord. 
 
La proposta de nous estatuts amplia l’objecte del Consorci establint que durà 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.  
 


B) Pla director urbanístic de l’Entorn de la Colòni a Güell 
 


Per resolució de data 7 de febrer de 2019, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, va 
acordar iniciar el procediment de formulació del Pla director urbanístic de l’Entorn de la 
Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de 
Llobregat i declarar l’interès territorial d’aquesta actuació d’acord amb l’article 157 bis del 
Tex Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Així mateix, va acordar encarregar la redacció del Pla director urbanístic de l’Entorn de la 
Colònia Güell a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori amb la col·laboració de l'Institut 
Català del Sòl i amb la participació dels ajuntaments afectats, en compliment dels articles 
76.1 i 83 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 


C) Parc de la Riera de Can Solé 
 
En la sessió núm.2 del Consell General del Consorci celebrada en sessió 2/2018, de 20 de 
desembre, es va manifestar que calia redefinir part del full de ruta en relació a la 
consignació a la Caixa General de Dipòsits a efectuar pel RCD Espanyol i es va encarregar 
al Gerent aquesta tasca, que va manifestar que donaria resposta de la millor manera 
d’actuar. 
 
Així mateix, es va acordar que sobre la proposta elaborada per l’Institut Català del Sòl es 
treballés en una nova proposta de parc sobre els terrenys necessaris i actualment 
disponibles, i compatible amb el desenvolupament urbanístic posterior. En aquest sentit, es 
va encarregar al Gerent que tingués cura de l’elaboració d’aquesta nova proposta. 
 
D’acord amb l’anterior, a l’acta de la sessió núm. 1 de la Comissió Executiva del Consorci 
celebrada el 18 de gener de 2019, consta el següent:  
 


2.- Definició de l’àmbit del projecte del parc de C an Solé. 
 
El Gerent del Consorci mostra el plànol número 4 “àmbit d’actuació” contingut a 
l’avantprojecte d’enjardinament del Parc de la Riera Can Solé, de data febrer de 
2015, que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 1.  
 
Els membres de la Comissió Executiva acorden, per unanimitat, que per a la 
definició de l’àmbit de les obres d’urbanització avançades del futur projecte 
d’enjardinament del Parc de Can Solé es treballarà sobre l’àmbit definit en aquest 
document annex número 1 . Caldrà tenir en compte que la seva definició sigui 
compatible amb el desenvolupament urbanístic posterior. 
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Per altra banda, els membres de la Comissió Executiva en representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat exposen la 
voluntat dels seus respectius Ajuntaments en què la redacció del projecte d’obres 
d’urbanització i l’execució avançada de les mateixes es deslligui de la redacció del 
PDU i, per tant es faci en el termini més curt possible. També s’acorda que la gestió 
del projecte i l’obra la dugui a terme el Consorci. 
 
Desprès d’un debat dels membres assistents sobre l’ens competent, actualment, per 
dur a terme la redacció projecte i l’execució de les esmentades obres d’urbanització, 
el possible àmbit d’execució de les mateixes així com de l’àmbit d’actuació actual 
del Consorci, els assistents acorden, per unanimitat, que aquest tema serà objecte 
d’estudi per part dels serveis jurídics dels ens consorciats. 


 
L’article 31.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), en relació amb l’article 6.1 del mateix cos legal estableix el següent: 
 


• Les entitats del sector públic -tant estatals com autonòmiques i locals-, poden 
cooperar entre si mitjançant sistemes de cooperació horitzontal, que s’articularan 
amb la formalització dels corresponents convenis -subjectes a les condicions de 
l’article 6.1 abans esmentat- sense que el resultat d’aquesta cooperació pugui 
qualificar-se de contractual en els termes de la Llei 9/2017, és a dir, sense que es 
generi en aquests casos cap contracte d’obres, serveis o subministraments dels 
regulats en l’esmentada norma. 


 
• Les condicions establertes per aquest article 6.1 de la LCSP són les següents: 


 
a) Que les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, que es 


presumirà quan realitzin en el mercat un percentatge igual o superior al 20% de 
les activitats objecte de col·laboració. 
 


b) Que el conveni desenvolupi una cooperació entre les parts signatàries amb la 
finalitat de garantir que els serveis públics de la seva competència es prestin 
correctament.  


 
c) Que la cooperació entre les parts signatàries es guiï únicament per la 


consecució de l’interès públic.  
 
Així mateix, l’article 31.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, determina que les administracions 
públiques de Catalunya actuen, entre d’altres, d’acord amb els principis d’eficàcia i 
eficiència i de col·laboració i cooperació interadministratives.  
 
D’acord amb l’anterior, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i de l'Institut Català del Sòl han 
sospesat la possible formalització d’un conveni de cooperació horitzontal com a mecanisme 
per a què els Ajuntaments encarreguin al Consorci l’execució de les següents tasques per 
l’execució de les obres del Parc de la Riera Can Solé, com a obra avançada al 
desenvolupament del futur Pla Director Urbanístic, en un àmbit d’urbanització que sigui 
compatible amb aquest Pla Director i amb el qual es doni compliment a les obligacions 
urbanístiques establertes als diferents instruments de planejament: 
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- Redacció del projecte d’urbanització 
- Estudi d’inundabilitat 
- Aixecament topogràfic 
- Estudi arqueològic 
- Execució de les obres 
- Direcció d’obra 
- Adjunt de la direcció d’obra 
- Responsable de Vigilància Ambiental 
- Coordinació de Seguretat i Salut 


 
El conjunt d’aquestes tasques que assumiria el Consorci ascendiria a la quantitat màxima  
d’1.474.636,49.- €, IVA inclòs, i els Ajuntaments abonarien aquesta quantitat al Consorci 
autoritzant al RCD Espanyol a què procedeixi a ingressar el referit import d’1.474.636,49.- 
€, IVA inclòs,  al compte corrent del Consorci; amb el benentès que amb aquest ingrés el 
RCD Espanyol hauria donat compliment als seus compromisos i obligacions urbanístiques 
que havia contret en relació a la urbanització del referit Parc de la Riera de Can Solé.  
 
La proposta de conveni de col·laboració horitzontal es podria formalitzar un cop el RCD 
Espanyol aporti davant els Ajuntaments l’escriptura pública atorgada davant notari que 
acrediti tant la renuncia a l’aprofitament urbanístic que es pugui derivar del règim urbanístic 
vigent que afecte a les 7,62 ha de superfície com la cessió d’aquestes 7,62 ha; i, així 
mateix, un cop s’adopti i publiqui l’Acord del Govern de ratificació de la modificació dels 
estatuts del Consorci que ampliïn l’objecte d’actuació del mateix 
 
Pel que fa a la fiscalitat derivada d’aquest conveni, el Consorci emetria les corresponents 
factures a favor dels Ajuntaments en proporció a les seves obligacions. 
 
Atès que l’article 12.2.v) dels Estatuts estableix que correspon al Consell General l’exercici 
d’aquelles altres funcions no assignades expressament en els Estatuts a altres òrgans del 
Consorci.  
 
De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, 
l’acord següent: 
 


Únic.-  Donar-se per assabentat de l’inici de redacció d’una proposta de conveni de 
col·laboració horitzontal per tal d’aprovar-lo definitivament, si s’escau, amb l’acció 
prèvia dels Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.  


 


3.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formula cap. 


 
4.- Aprovació i signatura de l’acta de la present s essió del Consell General 
 


Una vegada llegida l’acta de la sessió número 4 del Consell General celebrat avui, els 
membres assistents d’aquest Consell acorden per unanimitat la seva aprovació i signatura, 
d’acord amb el que disposen els articles 17.1 i 18.2 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del 
sector públic. 
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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  La presidenta del Consorci
  


 
 


     
Maria Jesús del Carmen i Guiró     Elisabet Cirici i Amell 


 





