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


COMISSIÓ EXECUTIVA 
 


ACTA 
 
SESSIÓ NÚMERO 6 
 
Dia: 15 de juny de 2020 
HORA :  11  hores 
LLOC: INCASÒL. Sessió celebrada a distància per mitjans electrònics (videotrucada amb 
Microsoft Teams), 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 de la Comissió Executiva del Consorci que a 
continuació es relacionen, en sessió ordinària, assistits pels interlocutors tècnics i assessors 
sense vot que es relacionen com a altres assistents. 
 
Membres Assistents:  
 


- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 


• 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. 


 
- 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: 


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


Saludable, disculpa la seva assistència per problemes tècnics en la connexió. 
• La senyora Maria Salinas i Salinas, cap del servei de Planificació del Territori 


de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 


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


- La senyora Maria Jesús del Carmen i Guiró, secretària del Consorci.  
 
 
Assisteix també, amb veu però sense vot: 
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• El senyor Sergi Espiau i Quijada, director de projectes de l'Institut Català del 
Sòl. 
 


• El senyor Pablo  García Arcos,  de la sub-direcció General de Participació 
Ciutadana del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència  de la Generalitat de Catalunya. 
 


• I la senyora Loreto Rubio i el senyor Guillem Rovira, de l’empresa Sinergia 
Value, empresa contractada per al disseny i el servei de definició i disseny de 
les activitats d’implementació de l’estratègia de socialització de la primera fase 
de participació del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell, dels municipis de Santa 
Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat. 


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


1. Aprovació de l’acta anterior. 
 


2. Pla de participació ciutadana. 
 


3. Estat de l’expedient de contractació dels serveis de redacció del Pla director 
urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, tramitat per l'Institut Català del Sòl. 
 


4. Precs i preguntes 
 


5. Aprovació i signatura de l’acta d’aquesta sessió de la Comissió Executiva. 
 
 
Un cop donat compte de l’ordre del dia, les persones assistents passen a tractar els 
diferents punts del mateix: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
A la sessió 5 del Consorci els membres assistents van acordar, per unanimitat, l’aprovació i 
la signatura electrònica diferides d’aquesta acta d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 
de la llei 40/2015.  
 
Tanmateix, atès que per la situació de crisis sanitària actual, no va ser possible efectuar 
l’aprovació electrònica diferida, en aquest acte i una vegada llegida l’acta de la sessió 
anterior, els membres assistents a la sessió 5 donen la seva conformitat al contingut de la 
mateixa i queda aprovada per unanimitat dels assistents.  


2.- Pla de participació ciutadana 
 
Pren la paraula el Sr. Pablo Garcia i presenta el document que ha elaborat sobre la primera 
fase de participació ciutadana del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell, que s’adjunta com a 
annex 1, i que és una adaptació al presentat en darreres reunions de la Comissió Executiva 
per tal d’ajustar-lo a situació de crisi sanitària actual, que, probablement, s’allargarà el que 
resta d’any.  
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Així mateix, es recorda la proposta de representats al grup motor que van efectuar els ens 
consorciats a la darrera sessió de la Comissió Executiva, i els Ajuntaments de Santa Coloma 
de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat manifesten que han d’acabar de decidir els 
representats que s’incorporen al grup motor d’altres entitats o persones externes. 
 
El senyor Josep Armengol manifesta que tot i que ara no es resoldrà aquest tema del grup 
motor, posa de manifest la necessitat de començar a dibuixar i convocar-lo per anar tancant 
els interrogants que ha plantejat el senyor Pablo Garcia en la seva presentació.  
 
Seguidament, pren la paraula el Gerent que presenta a l’empresa SINERGIA VALUE, 
contractada pel Consorci per construir el relat a partir del qual poder dissenyar el procés de 
participació que permeti iniciar-lo amb tots els elements i tots els aspectes que es 
consideren cabdals per aquest procés, donat la paraula a la senyora Loreto Rubio que, en 
representació d’aquesta societat  passarà a explicar les feines fetes per la mateixa en el 
món de dinamització dels processos de participació i els primers passos que han estat fent i 
els que durant a terme per a la participació ciutadana del PDU de l’Entorn de la Colònia 
Güell. 
 
La senyora Loreto Rubio pren la paraula i fa una presentació de l’empresa SINERGIA 
VALUE, manifestant que fa 20 anys que treballa en projectes urbanístics i mediambientals. 
Toca totes les àrees de polítiques públiques i els engresca la idea de què a mesura que es 
genera un estat d’opinió positiu i una consciència sobre la importància del projecte, promou i 
facilitat la participació de la ciutadania. Han donat suport, des de l’any 2010, a tot el procés 
de creació de relat del projecte urbanístic lligat a les “xemeneies del Besòs”, procés que 
considera molt important perquè va aconseguir que les tres institucions implicades 
compartissin i mantinguessin el mateix sistema argumentari davant la ciutadania. 
 
Manifesta la necessitat d’una narració única que representi el sentit i la voluntat majoritària 
de tots els intervinents en un  procés de participació. Aquesta és una condició fonamental 
per a generar la percepció col·lectiva de que és important el que s’està fent i que val la pena 
sumar-se. Tècnicament l’anomenen “sistema argumental” i la seva tasca rau en crear-ne un 
de ben fonamentat, entenedor, clar i compartit.  
 
Així mateix, explica les reunions que han tingut amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i 
l'Institut Català del Sòl i la que n prevista amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
 
SINERGIA VALUE està en la fase inicial d’entendre les bases del sistema d’arguments que 
podem compartir entre tots, d’on es conclourà amb un dossier que es compartirà  i farà 
arribar al Consorci i  que serà la base per poder desenvolupar materials de comunicació.  
 
Complementàriament, també hi ha una altra activitat que ajudarà a desenvolupar aquesta 
fase inicial, consistent en dissenyar i desenvolupar una “enquesta” amb la finalitat de 
despertar  l’interès de les persones, abans de fer i activar el procés real de participació.  
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El senyor Pablo Garcia pren la paraula i manifesta que en aquesta fase, la informació i la 
comunicació prenen gran importància de cara a que la ciutadania prengui consciència de la 
transcendència del procés i pugui elaborar una opinió més informada de cara a un procés de 
participació.   
 
Manifesta així mateix, que per continuar caldria convocar i celebrar una reunió per decidir els 
punts que manquen del grup motor i tancar el disseny dels números de sessions, actors, etc. 
de cara al mes de setembre, i així poder preparar tota la dinamització que segurament 
s’iniciarà al mes d’octubre. 
 
Pren la paraula la senyora Maria Salinas i manifesta que donat que part dels representats de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no s’han pogut connectar per problemes tècnics, 
procediran a revisar tota la documentació i els temes comentats en aquesta sessió relatius a 
la participació ciutadana i si s’escau faran algun comentari als mateixos.  
 
La senyora Alcaldessa – Presidenta de Santa Coloma de Cervelló manifesta que per part del 
seu Ajuntament també procediran a la seva revisió per si consideren que també s’ha 
d’efectuar algun comentari al respecte.  Així mateix, s’emplaça amb l’empresa SINERGIA 
VALUE a mantenir la reunió que aquesta ja ha mantingut amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i l'Institut Català del Sòl. 
 
Per últim, senyora Loreto Rubio manifesta que la intenció de SINERGIA es facilitar materials 
i activitats que puguin ser utilitzats per molta gent, i, per tant qualsevol opinió, comentari i 
enriquiment es bàsic ja que els Ajuntaments coneixen, millor que ningú, el punt de partida.  
 


3.- Estat de l’expedient de contractació dels serveis de redacció del Pla director 
urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, tramitat per l'Institut Català del Sòl. 
 
 
El Sr. Sergi Espiau pren la paraula i exposa que ja es va signar l’acta del Comitè d’Experts, i 
l’Àmbit de Contractació de l'Institut Català del Sòl va donar el vist i plau al respecte. 
 
Ara comença el  procés de la tramitació que tindrà una durada d’1 mes i mig / 2 mesos per 
poder efectuar l’adjudicació i l’equip pugui començar a treballar, i els següents passos: 
 


- La mesa de validació de l’acta del comitè d’experts, que ja es va fer divendres 12 de 
juny. 


- L’acta de la mesa que s’està preparant per l’Àmbit de Contractació de l'Institut Català 
del Sòl. 


- L’obertura del sobre C, que es faria no presencial tot i que serà més complicat.  
- Valoració de la documentació per part de la Unitat Promotora. 
- Valoració de la proposta d’adjudicació. 
- Acta de la mesa sobre el sobre C. 
- Requeriment de documentació a l’adjudicatari que hagi quedat definit. 
- Resolució de l’adjudicació. 
- Notificació de l’adjudicació. 
- Signatura del contracte. 
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El senyor Josep Armengol pregunta si al mes de setembre es podrien iniciar els treballs de 
redacció i el senyor Sergi Espiau comenta que si, ja que abans de l’agost es podria tenir 
l’adjudicació feta i el contracte se signaria  i els treballs s’iniciarien al mes de setembre.  
  
 
4.- Precs i preguntes 


 
A) Punt fora de l’ordre del dia. Inclusió social 
 
El Gerent proposa tractar un punt fora de l’ordre del dia, la possible col·laboració amb 
l’Institut d’Estudis Regionals i metropolitans de Barcelona, decidint per unanimitat tots els 
membres de la Comissió Executiva presents la seva inclusió, de manera que es procedeix al 
seu tractament. 
 
Manifesta que a la darrera sessió número 5 de la Comissió Executiva es va encarregar al 
Gerent que fes una prospecció amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona sobre la inclusió social que ajudi al disseny del model urbà que ha desenvolupar 
el PDU. 
 
En aquest sentit el Gerent exposa que va comentar aquest tema amb l’esmenat Institut, i li 
han traslladat que han d’ajornar aquesta col·laboració ja que han d’afrontar el que ja teníem 
previst més tot el que ha generat extra la crisi sanitària de la Covid 19, a partir de la 
demanda de les administracions de poder disposar de dades i coneixement sobre  l’impacte 
socioeconòmic resultant, per la qual cosa difícilment es poden plantejar fer-se càrrec d’altres 
línies de treball, per molt d’interès que puguin tenir.  
 
Si que plantegen aquesta col·laboració per a l’any 2021, en dos formats diferents:  
 


- Un d’assessorament al CONSORCI  i a l’equip redactor en elements d’inclusió social. 
- L’altra d’elaboració del treball d’inclusió social. Aquest treball estaria acabat abans de 


l’estiu de l’any 2021 .  
 
El Gerent manifesta que considera important aquest acompanyament sobre la inclusió 
social, a banda del treball que efectuarien més endavant. 
 
El senyor Gonçal Marquès pregunta si l’acompanyament seria per la redacció així com per la 
fase de participació. I, el Gerent aclareix que com no podran entrar fins al mes de gener de 
2021 no farien aquest assessorament durant la primera fase de participació. Però es 
disposaria d’un temps prudent perquè la seva participació il·lustrés el document d’objectius 
del PDU.  
 
Pel que fa a la formalització d’aquesta col·laboració, la senyora Alcaldessa – Presidenta de 
Santa Coloma de Cervelló comenta que l’AMB dóna suport als municipis i si tant 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló com el de Sant Boi de Llobregat els hi demanen 
suport en aquest tema, segurament la durant a terme sense cap tipus de cost. Per tant, 
considera que caldria sol·licitar per aquesta via aquesta col·laboració.  
 
El Gerent manifesta que considera que aquesta via plantejada tindria més celeritat i 
facilitaria la presa de decisió.  
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Els representats dels Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat 
manifesten que exploraran aquesta via i s’emplacen a mantenir una reunió amb l’AMB per 
demanar suport en aquest tema.  
 
Tots els membres assistents donen la seva conformitat al respecte. 
 
 
B) Per altra banda, el gerent dóna compte que la seva substitució serà a partir del mes de 
setembre, d’acord amb els tràmits que s’han de dur a terme per efectuar la contractació. 
Tant el procés de redacció del PDU com el procés de participació començaran al setembre, 
que coincidirà amb el canvi de nou gerent, i mentrestant es continuarà treballant en 
l’elaboració de l’argumentari per presentar tant el PDU com el procés de participació 
ciutadana amb una posició conjunta. 


 
 


5.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió de la Comissió Executiva. 
 
Els membres assistents acorden, per unanimitat, l’aprovació i la signatura electrònica 
diferides d’aquesta acta d’acord amb allò que disposa l’article 18.2 de la llei 40/2015, que 
estableix que 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.  
 
Així mateix, els membres assistents acorden, per unanimitat, que el silenci serà positiu en el 
termini de 48 hores des de la recepció de la proposta d’aquesta acta per a la seva 
aprovació. 


 I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president de la Comissió Executiva aixeca la 
sessió, de la qual, jo, com a secretària,  n’estenc la present acta, que subscric, i de la qual 
en dono fe. 
 


 
Vist i plau 


La secretària del Consorci  El President de la Comissió 
Executiva  


 
 
 
 
 
 
Maria Jesús del Carmen i Guiró     Josep Armengol i Tatjé  


 








Procés participatiu


Identificació del 


departament o organisme


PDU Colònia Güell







1- Reflexió inicial


Participació des de l’inici del PDU i durant tota la tramitació


2


REDACCIÓ AVANÇ PDU


PARTICIPACIÓ FASE 1


TRAMITACIÓ PDU


R


R


INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


REDACCIÓ PDU


DOCUMENT AMBIENTAL 


AAEO


ESTUDI DE MOBILITAT


MEMÒRIA SOCIAL


TOPOGRÀFIC


ESTUDI D'INUNDABILITAT


ARQUEOLOGIA


REDACCIÓ  PDU APROVACIÓ INICIAL


INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


PARTICIPACIÓ FASE 2 R


R







1- Diferents fases de participació durant el PDU


3


FASE 1. Participació a l’inici de la 


redacció del PDU- abans del DOP


FASE 2. Participació per a la 


redacció final del PDU


• El PDU encara no fa propostes


• Marge ampli per prendre decisions


• Debat ampli sobre model de ciutat 


• Resultats: criteris/diagnosi ciutadana 


complementària per dibuixar i plantejar 


les alternatives que proposarà el DOP


Opcions metodològiques de participació


Condicionarà la 2a fase de participació


• El PDU ja estableix alternatives 


d’actuació i d’àrees “afectades”


• Debat sobre alternatives concretes i 


possibles interessos contraposats o 


“dilemes” sense solucions úniques


• Resultats: criteris i propostes ciutadana 


per determinar l’alternativa final i els 


impactes finals


Opcions metodològiques de participació







Estructura del procés participatiu Fase 1 


4


OBJECTIUS. El per què i per a què. 


1. Facilitar informació comprensible i amb transparència a la


ciutadania sobre el Pla Director Urbanístic de Colònia Güell.


1. Genera un debat per un diagnòstic compartit amb la ciutadania


dels principals reptes, potencials i problemàtiques en l’àmbit


d’actuació del PDU que sigui tingut en compte en el document


d’objectius i propòsits del PDU.


1. Generar vincles amb la ciutadania i agents i ciutadania del territori.
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ELS EIXOS DEL DEBAT. El què, continguts


1) Debat sobre el model de ciutat i el paper de la Colònia Güell


Què necessitem? Necessitats, oportunitats i amenaces


Els valors del territori, que cal mantenir, quines debilitats, quines millores?


2) Percepció del territori. Identificació d’espais i usos - mapeig col·laboratiu.


Espais i usos amb significat


Espais i usos que cal desenvolupar


Espais i usos que cal conservar
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ELS ACTORS. Qui convoquem?


• Associacions de veïns i de comerciants de Santa Coloma de Cervelló (SCC)


• Conjunt d’entitats (SCC)


• Joves del municipi (SCC)


• Escoles: alumnes d’ESO de 12 a 16 anys


• Consell Escolar Municipal (SCC)


• Casals de gent gran (SCC)


• Associació de veïns del Barri Cooperatiu


• Consell Municipal de Medi Ambient de Sant Boi de Llobregat (SBLL)


• Equips tècnics municipals de Santa Coloma i de Sant Boi


• Actors i plataformes oposades al PDU de Santa Coloma i de Sant Boi


• Propietaris 
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LÍMITS?
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DISSENY. Com?


Participació RetornInformació


Transparència


Pedagogia


Coneixement


Un millor PDU Confiança i 


legitimitat
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DISSENY. Com? Informació i comunicació


1. Entrevistes amb actors clau en format telemàtic/presencial


Per què un PDU?. El treball del Consorci. La participació ciutadana


2. Posada en marxa de materials, accions i canals de comunicació i difusió


3. Sessió(ns) de debat online amb experts i actors clau del territori – format 


online/presencial. (Nombre a determinar)


Abans i durant es podran fer arribar preguntes o aspectes que preocupin a la 


ciutadania per a que les responguin els ponents.- PARTICIPACIÓ
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DISSENY. Com? PARTICIPACIÓ 


1. Sessions de debat ciutadà telemàtic/presencials (Previsió- 10/11 sessions??)


S’organitzaran sessions online estructurades i moderades per una empresa externa per tal de 


generar un debat i recollir propostes en relació als eixos del debat amb metodologies específiques.


2. Espais de propostes al portal participa.gencat.cat


Espai on la ciutadania podrà fer arribar les seves aportacions des de l’inici del procés. Preguntes a       


definir
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DISSENY. Com?


RESULTATS I RETORN


1. Resultats


• Informes amb els resultats de la participació 


• Presentació pública dels resultats i publicació 


• Es fan arribar a l’equip redactor del PDU. 


1. Retorn (Impactes)


Informe de retorn on s’explicitaran com aquests resultats han estat recollits, i els motius de la seva 


inclusió o exclusió en el DOP del PDU per part dels responsables del PDU amb l’equip redactor.


Publicació de l’informe.
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