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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 5 
 
DIA:  7 de novembre 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 Jordi Bartolomé i Fernández, primer tinent d’Alcaldia. 
 
- Per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 
 

 La senyora Lluïsa Moret i Sabidó, Alcaldessa – Presidenta 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. 

 
- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 

 El senyor Agustí Serra i Monté, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori  
 La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora general d’urbanisme  
 El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 

 
 

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

- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  
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- Assisteixen també, amb veu però sense vot:  
 

- El senyor Josep Armengol i Tatjé, sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat 
Urbà. 

- El senyor Gonçal Marquès i Sagnier, director de projectes, cap operatiu de l'Institut 
Català del Sòl. 

- El senyor Carlos Aldana i Alfaro, director de l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

- I la senyora Maria Salinas i Salinas, cap del servei de Planificació de Territori de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

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

1. Acord del Consell General del Consorci relatiu a la modificació d’Estatuts.  
2. Donar compte dels nomenaments de nous representants dels ens consorciats al 

Consell General.  
3. Designació dels membres de la Comissió Executiva.  
4. Modificació de l’acord relatiu al règim d’autorització de la despesa i la disposició de 

fons del Consorci. 
5. Precs i preguntes. 
6. 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. Acord del Consell General del Consorci relatiu a la modificació d’Estatuts  

El Gerent explica el motiu de l’adopció de l’acord.  
 
En data 24 de febrer de 2009, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
autoritzar l’Institut Català del Sòl per tal de constituir, conjuntament amb els ajuntaments de 
Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci urbanístic per al 
desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell (DOGC de 17 de març de 
2009). 
 
En data 31 de desembre de 2013, va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local que regula l’adscripció dels 
consorcis a una determinada administració i el règim jurídic que els resulta d’aplicació en 
funció d’aquesta adscripció, entre d’altres aspectes. Aquests preceptes han quedat recollits 
al Capítol VI del Títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, 
en vigor des del 2 d’octubre del 2016.  
 
Atès que aquesta disposició feia necessària l'adscripció del Consorci a una de les dues 
administracions i, en conseqüència, la modificació dels seus Estatuts per adaptar-los al 
règim orgànic, funcional i financer de la mateixa, i que els estatuts del Consorci ja establien 
el caràcter autonòmic del mateix; en data 18 de desembre de 2018, el Consell General del 
Consorci, va acordar, per unanimitat, aprovar l’adscripció del Consorci a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl, així com la modificació dels 
seus Estatuts. 
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En data 31 de gener de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló va 
aprovar inicialment l’esmentada modificació estatutària, que es va sotmetre a exposició 
pública mitjançant publicació al BOPB de data 14 de febrer de 2019, al DOGC de data 18 
de febrer de 2019, i mitjançant exposició pública al taulell d’anuncis de l’Ajuntament entre el 
dia 6 de febrer de 2019 i 20 de març de 2019, ambdós inclosos.  
 
En data 31 de gener de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar 
inicialment l’esmentada modificació estatutària, que es va sotmetre a exposició pública 
mitjançant publicació al BOPB de data 21 de febrer de 2019 i al diari el Periódico de 20 de 
febrer de 2019. 
 
Així mateix, el director de l'Institut Català del Sòl, per resolució de data 13 de març de 2019, 
va donar la conformitat a l’acord adoptat pel Consell General del Consorci en la sessió 
2/2018, de 20 de desembre.  
 
Posteriorment, per Acord de Govern GOV/115/2019, d’1 d’agost - publicat al DOGC 
número 7932, de data 5 d’agost de 2019 -, es va aprovar la modificació dels Estatuts del 
Consorci amb unes modificacions no substancials respecte al text aprovat inicialment per 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, així com 
pel Consell General del Consorci el 18 de desembre de 2018.   
 
Així mateix, en data 26 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló i el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, van acordar aprovar 
definitivament la modificació estatutària de referència, aprovada per l’Acord de Govern 
GOV/115/2019, d’1 d’agost, esmentat anteriorment. 
 
Atès que l’article 12.2.t) dels Estatuts del Consorci disposa que al Consell General li 
correspon la funció d’acordar la modificació d’Estatuts, sens perjudici de la necessitat 
d’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
 
De conformitat amb l’exposat, i d’acord amb les competències assignades al Consell 
General s’adopta, per unanimitat, el següent acord: 
 

Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts 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 el text refós que en 
resulta, aprovats per l’Acord de Govern GOV/115/2019, d’1 d’agost i pels acords 
dels Plens municipals dels Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i de Sant Boi 
de Llobregat, de data 26 de setembre de 2019, en la redacció publicada al DOGC 
número 7932, de 5 d’agost de 2019, que s’annexa.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a l'Institut Català del Sòl, a l’Ajuntament de  
Santa Coloma de Cervelló i a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 
 
2.- Donar compte dels nomenaments de nous representants dels ens consorciats al 
Consell General. 
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Com s’ha exposat anteriorment, en data 24 de febrer de 2009, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya va acordar autoritzar a l’Institut Català del Sòl per tal de constituir, 
conjuntament amb els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el 
Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell 
(DOGC de 17 de març de 2009). 
 
L’article 11 dels seus Estatuts establia que el Consell General del Consorci estaria integrat 
per quatre representants de l’Institut Català del Sòl, tres representants de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló i un representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Tanmateix, l’article 11 de la modificació d’Estatuts aprovada per l’Acord de Govern 
GOV/115/2019, d’1 d’agost i publicada al DOGC número 7932 de 5 d’agost de 2019, 
estableix que el Consell General estarà integrat per tres representants de l'Institut Català 
del Sòl, dos de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i dos de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat, nomenats i separats lliurement per l’òrgan d’aquestes entitats que 
correspongui; per la qual cosa és necessari modificar la delegació de la representació dels 
ens consorciats als òrgans de govern i gestió del Consorci.  
  
D’acord amb l’anterior, es dóna compte dels nomenaments de nous representants 
dels ens consorciats al Consell General: 
 
A) Per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló:  

És dóna compte que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló reunit en sessió 
extraordinària celebrada el 8 de juliol de 2019, va acordar nomenar com a representants de 
la Corporació en el Consell General del Consorci a l’Alcaldia i a la 1ra. Tinença d’Alcaldia, 
ostentant aquests càrrecs, actualment, la senyora Anna Martínez i Almoril i el senyor Jordi 
Bartolomé i Fernández, respectivament.  
 
De conformitat amb l’exposat, la composició de la representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló al Consell General del Consorci és la següent:  

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

- I el senyor Jordi Bartolomé i Fernández, 1r Tinent d’Alcaldia.  

 
B) Per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

 
És dóna compte que per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat de data 30 d’octubre de 2019, es va acordar designar com a membres del 
Consell General al Consorci a l'Alcaldessa i al tinent d'alcalde de l'Àrea d'Actuació Política 
de Ciutat Sostenible i Saludable, ostentant aquests càrrecs, actualment, la senyora Lluïsa 
Moret i Sabidó i el senyor José Angel Carcelén i Lujan,  respectivament.  
 
De conformitat amb l’exposat, la composició de la representació de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat al Consell General del Consorci és la següent:  
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- La senyora Lluïsa Moret i Sabidó, Alcaldessa – Presidenta 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. 
 

C) Per part de l'Institut Català del Sòl.  
 
Es dóna compte que mitjançant resolució del director de l'Institut Català del Sòl, de data 17 
d’octubre de 2019, es va acordar modificar la representació de l'Institut Català del Sòl al 
Consell General del Consorci, establint que la composició d’aquesta representació serà la 
següent:  
 

- El senyor Agustí Serra i Monté, secretari d’Habitat Urbà i Territori.  
- La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora general d’Urbanisme.  
- El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 

 

De conformitat amb l’exposat, la composició de la representació de l'Institut Català del Sòl 
al Consell General del Consorci és la següent:  
 

- El senyor Agustí Serra i Monté, secretari d’Habitat Urbà i Territori.  
- La senyora Elisabet Cirici i Amell, directora general d’urbanisme.  
- El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 

 
El Consell General es dóna per assabentat de tots els anteriors nomenaments de nous 
representants dels ens consorciats al Consell General. 

Els senyors presents en aquesta sessió, accepten en aquest mateix acte els seus 
nomenaments com a vocals del Consell General del Consorci, 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. 
 
3.- Designació dels membres de la Comissió Executiva. 

L’article 13 dels Estatuts del Consorci aprovats pel Govern de la Generalitat el 24 de febrer 
de 2009 (DOGC de 17 de març de 2009), establia que la Comissió Executiva del Consorci 
estaria integrada per un membre en representació de l’Institut Català del Sòl, un membre 
en representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i per un membre en 
representació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Tanmateix, l’article 13.2 de la modificació d’Estatuts aprovada per l’Acord de Govern 
GOV/115/2019, d’1 d’agost i publicada al DOGC número 7932 de 5 d’agost de 2019, 
estableix que la Comissió Executiva estarà integrada per sis membres, dos en 
representació de l'Institut Català del Sòl, dos en representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló i dos en representació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
proposats per l’òrgan d’aquestes entitats que correspongui; per la qual cosa es fa necessari 
modificar la delegació de la representació dels ens consorciats als òrgans de govern i 
gestió del Consorci. 
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En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, reunit en sessió 
extraordinària celebrada el 8 de juliol de 2019, va acordar nomenar com a representants de 
la Corporació en la Comissió Executiva del Consorci a l’Alcaldia i a la 1ra. Tinença 
d’Alcaldia, ostentant, actualment, aquests càrrecs la senyora Anna Martínez i Almoril i el 
senyor Jordi Bartolomé i Fernández, respectivament.  

Així mateix, per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, de data 30 d’octubre de 2019, es va acordar designar com a membres de la 
Comissió Executiva del Consorci al director de l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable i a la 
cap del servei de Planificació de Territori de la mateixa Àrea, ostentant aquests càrrecs, 
actualment, el senyor Carlos Aldana i Alfaro i la senyora Maria Salinas i Salinas, 
respectivament. 

Mitjançant resolució del director de l'Institut Català del Sòl, de data 17 d’octubre de 2019, 
es va acordar modificar la representació de l'Institut Català del Sòl a la Comissió Executiva 
del Consorci, establint que la composició d’aquesta representació serà la següent: 

- El senyor Josep Armengol i Tatjé, sub-director general d'Acció Territorial i de 
l'Hàbitat Urbà. 

- El senyor Gonçal Marquès i Sagnier, director de projectes, cap operatiu de l'Institut 
Català del Sòl. 

 
Atès que d’acord amb l’article 12.2.d) de la modificació d’Estatuts aprovada per l’Acord de 
Govern GOV/115/2019, d’1 d’agost i publicada al DOGC número 7932 de 5 d’agost de 
2019,  correspon al Consell General acordar la creació de la Comissió Executiva i designar-
ne i cessar-ne, si s’escau, els membres.  
 
De conformitat amb l’exposat, els membres del Consell General adopten, per 
unanimitat, l’acord següent: 
 
 
Únic.-          Modificar la representació de l'Institut Català del Sòl, de l’Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a la 
Comissió Executiva del Consorci que quedarà configurada de la següent 
manera:  

 
 Nomenar com a vocals representants de l'Institut Català del Sòl a la 

Comissió Executiva del Consorci, al senyor Josep Armengol i Tatjé i 
el senyor Gonçal Marquès i Sagnier.  
 

 Nomenar com a vocals representants de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló a la Comissió Executiva del Consorci, a 
l’Alcaldessa – Presidenta i al 1r. Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló; la senyora Anna Martínez i Almoril i el 
senyor Jordi Bartolomé i Fernández, respectivament. 
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 Nomenar com a vocals representants de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat a la Comissió Executiva del Consorci al director de l'Àrea 
de Ciutat Sostenible i Saludable i a la cap del servei de Planificació 
de Territori de la mateixa Àrea de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat; senyor Carlos Aldana i Alfaro i senyora Maria Salinas i 
Salinas, respectivament.  

 
Els senyors presents en aquesta sessió, accepten en aquest mateix acte els seus 
nomenaments com a vocals de la Comissió Executiva del Consorci, 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. 
 

4.- Modificació de l’acord relatiu al règim d’autorització de la despesa i la disposició 
de fons del Consorci.  

Vist que el Consell General en sessió 2/2018, de 20 de desembre, va adoptar per 
unanimitat, 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. 

 
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: 
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 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. 

 
Quart.-  La forma habitual de pagament de les obligacions del Consorci serà la 

transferència bancària i, en aquells casos que així ho requereixin, 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 pagaments mitjançant targes de 
dèbit o de crèdit vinculades als comptes del Consorci. 

 

Atès que, tal com s’ha exposat anteriorment, per Acord de Govern GOV/115/2019, d’1 
d’agost, es va aprovar la modificació dels Estatuts  del Consorci, i que al seu article 13.2 
s’estableix que la Comissió Executiva estarà integrada per dos membres en representació 
de l'Institut Català del Sòl, es fa necessari modificar el punt segon del transcrit acord del 
Consell General designant el membre de la Comissió Executiva que, en representació de 
l'Institut Català del Sòl, farà efectiva la disposició dels fons del Consorci. 
 
D’acord amb l’anterior, els membres del Consell General adopten, per unanimitat, 
l’acord següent:  
 
Primer.-  Modificar el punt segon de l’acord que el Consell General del Consorci va 

adoptar en sessió 2/2018, de 20 de desembre, relatiu al règim d’autorització 
de la despesa i la disposició de fons del Consorci, el contingut del qual que 
queda substituït pel següent, declarant vigent els punts primer, tercer i quart 
del mateix:  

 
(...) 
 
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 d’un membre de la Comissió Executiva que representi a l’Institut 
Català del Sòl, el qual serà designat pel Consell General. (...) 

 
Segon.- Designar al senyor Gonçal Marquès i Sagnier, membre de la Comissió Executiva 
en representació de l'Institut Català del Sòl per tal que faci efectiva la disposició dels fons 
del Consorci, mitjançant la seva signatura.  
 
 
5.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formula cap. 
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6.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 
Una vegada llegida l’acta de la sessió número 5 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. 
 
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 

 


