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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 9 
 
Dia: 17 de novembre de 2020 
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 de la Comissió Executiva del Consorci 
que a continuació es relacionen. 
 
Membres Assistents:  
 

- Per part de l'Institut Català del Sòl : 
 

• El senyor Josep Armengol i Tatjé, sub-director general d'Acció Territorial. 
• El senyor Sergi Espiau i Quijada, director de Projectes 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. 

• La senyora Maria Salinas i Salinas, cap del servei de Planificació i Model 
de Ciutat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 
 

- Excusa la seva assistència el senyor Gonçal Marqués i Sagnier, director de 
Projectes, cap Operatiu de l'Institut Català del Sòl, qui ha delegat la seva 
assistència i representació en el senyor Sergi Espiau i Quijada, director de 
Projectes de l'Institut Català del Sòl. 
 

- 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. Procés de participació ciutadana per a l’elaboració i redacció de l’Avanç del 
PDU de la Colònia Güell: 

 
a. Donar la conformitat al contingut del plec de prescripcions tècniques  

que han de regir aquests treballs.  
b. Creació d’un grup tècnic de participació, per agilitzar la coordinació de 

les tasques derivades. 
c. Concreció de la proposta de participants del grup motor del procés 

participatiu.  
d. Elecció de les persones que serien els “agents ressonants” del procés 

participatiu amb qui mantenir les reunions prèvies a la roda de premsa i 
anunci de la participació que ajudin a impulsar i fer ressò del procés. 
 

2. Proposta de nou calendari previst a partir de l’inici del procés participatiu i 
també de l’inici del PDU.  
 

3. Gestions portades a terme pels Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i 
de Sant Boi de Llobregat amb l’AMB per sufragar la despesa de redactar el 
treball de diagnosi de la cohesió social  que portarà per títol 
l’assessorament en l’àmbit social per part de  l’IERMB . 

 
4. Informar de la proposta de modificació del funcionament de la Comissió 

Executiva. 
 
5. Precs i preguntes. 

 
6. 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.- Procés de participació ciutadana per a l’elaboració i redacció de l’Avanç del 
PDU de la Colònia Güell: 
 

a. Donar la conformitat al contingut del plec de prescripcions tècniques  que han de 
regir aquests treballs.  
 
El Gerent pren la paraula i informa de la reunió, de caire tècnic, que es va 
mantenir entre els representants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, 
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de l'Institut Català del Sòl i del Consorci i exposa, així mateix, el 
contingut del plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del 
procés de participació ciutadana per a l’elaboració i redacció de l’Avanç del PDU 
de la Colònia Güell, que durà a terme l'Institut Català del Sòl. 
 
El Gerent manifesta que es preveu que abans del 15 de desembre de 2020 es 
pugui iniciar l’expedient de contractació.  
 
Els membres assistents de la Comissió Executiva es donen per assabentats. 
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b. Creació d’un grup tècnic de participació, per agilitzar la coordinació de les 
tasques derivades. 
 
El Gerent planteja si es considera necessari la creació d’un grup tècnic per 
agilitzar la coordinació de les tasques derivades del procés de participació.  
 
Els membres de la Comissió Executiva manifesten que seran els mateixos 
representats dels ens consorciats que estan designats per formar part del Grup 
motor. Si cal modificar alguna representació és farà més endavant. 
 

c. Concreció de la proposta de participants del grup motor del procés participatiu.  
 
El Gerent informa que, d’acord amb la sessió 8 del Consell General celebrada el 
28 de juliol de 2020, els membres del Grup motor són els següents, a excepció 
del membre titular del Consorci que serà l’actual Gerent, senyor Xavier Isart i 
Rueda: 
 

Membre titular Membre suplent

Departament de Territori i Sostenibilitat Gemma Fernandez Ricard Pons
Cap del servei d'actuacions Estratègiques Arquitecte coordinador del PDU de l'Entorn de la Colònia Güell

Direcció General de Participació Ciutadana Pablo Garcia Arcos
Tècnic de la Subdirecció General de Participació Ciutadana

Institut Català del Sòl Raquel Vela Anna Peralta
Tècnica de l'Incasòl Tècnica de l'Incasòl

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Sònia Camps Gemma Freixa
Tècnica de comunicació TAG dels serveis territorials

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Antoni Xavier Fernandez Manuela Herrera
Cap del departament de participació Tècnica del departament de participació

Associació per a la conservació de la Colònia Güell Mario Alfonso
Santa Coloma de Cervelló President

Assóciació de veins Cooperativa Ramon Mieres Sànchez
Sant Boi de Llobregat President

Empresa dinamitzadora

Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell Lluís Berenguer Maimó
Gerent  

 
 
Els membres assistents de la Comissió Executiva es donen per assabentats. 
 
 

d. Elecció de les persones que serien els “agents ressonants” del procés 
participatiu amb qui mantenir les reunions prèvies a la roda de premsa i anunci 
de la participació que ajudin a impulsar i fer ressò del procés. 
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El Gerent planteja si es considera necessari l’elecció de les persones que seran 
els “agents ressonants”, tal com proposa l’empresa SINERGIA a la 
documentació lliurada. 
 
Els membres assistents acorden que serà el Grup motor el que designarà els 
“agents ressonants”,  que serà una selecció de les persones i dels agents que 
formen part del Grup motor. 
 

 
2.- Proposta de nou calendari previst a partir de l’inici del procés participatiu i 
també de l’inici del PDU.  

 
El Gerent presenta dues propostes de calendari, una d’inici del procés participatiu al 
mes de gener de 2021 i l’altra a mitjans de febrer de 2021. 
 
Els membres assistents acorden treballar d’acord amb la proposta de calendari que 
preveu iniciar el procés de participació ciutadana a mitjans del mes de febrer de 2021, i 
que s’anirà ajustant al transcurs del temps.  
 
 
3.- Gestions portades a terme pels Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i 
de Sant Boi de Llobregat amb l’AMB per sufragar la despesa de redactar el 
treball de diagnosi de la cohesió social  que portarà per títol l’assessorament en 
l’àmbit social per part de  l’IERMB . 
 
A la sessió 6 de la Comissió Executiva celebrada el dia 15 de juny de 2020, els 
Ajuntaments van manifestar que mantindrien una reunió amb l’AMB per demanar 
suport en la redacció del treball de diagnosi de la cohesió social  en l’àmbit social per 
part de  l’IERMB. 
 
El Gerent manifesta que considera important aquesta diagnosi social. 
 
Els Ajuntaments manifesten que estant intentant consensuar una data de reunió per 
veure si es factible aquest suport sota els convenis que tenen amb l’AMB o per mitjà 
d’alguna subvenció. En cas contrari, manifesten que caldrà sospesar de nou aquesta 
diagnosi. 
 

 
4.- Informar de la proposta de modificació del funcionament de la Comissió 
Executiva. 
 
El Gerent informa que a la propera sessió del Consell General presentarà una 
proposta de modificació de les normes de funcionament de la Comissió Executiva, que 
van ser aprovades pel Consell General a la sessió 1 celebrada en data 20 de febrer de 
2010. 
 
En concret, les modificacions que es proposaran seran: que la Comissió Executiva es 
reuneixi, com a mínim, una vegada cada 3 mesos, en comptes d’una vegada cada 2 
mesos tal com està contemplat actualment. I, així mateix, que la Comissió Executiva 
s’entengui vàlidament constituïda quan assisteixi 1 representant de cada ens 
consorciat. 
 
Els membres assistents de la Comissió Executiva es donen per assabentats. 
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5.- Precs i preguntes 
 
Els membres de la Comissió Executiva donen la benvinguda al nou Gerent i així 
mateix, manifesten el seu agraïment al senyor Lluís Berenguer per la bona feina, 
tenacitat i il·lusió posada en aquest projecte. 

 
 

6.- 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  
 

 


