
Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en  

Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna versión posterior.
 

¡Consiga Adobe Reader ahora! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_es




 


INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA 
MODALITAT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DESPESA 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL DE SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El pressupost 2020 del Consorci urbanístic Entorn Colònia Güell (en endavant el 
Consorci) es troba integrat a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el qual ha 
estat aprovat, segons la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat publicada 
al DOCG núm. 8124 de 30 d’abril. 
 
El Consell General del Consorci, en la sessió número 9 de 23 de setembre de 2020, va aprovar 
i procedir a la contractació del senyor Xavier Isart i Rueda com a nou gerent del Consorci per al 
desenvolupament del sector PPr de l’Entorn de la Colònia Güell. Per a poder desenvolupar la 
seva tasca, el nou gerent requereix d’un ordinador portàtil. 
 
En el pressupost aprovat, no existeix suficient crèdit a la partida D/542.650.0001 Inversions en 
equips de procés de dades i telecomunicacions per fer front a aquesta despesa. 
 
D'altra banda, en el pressupost 2020, 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. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
• 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 de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda 


relatives a l'estructura i elaboració deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per 
l'exercici 2020 així com altres disposicions sobre matèries relacionades amb el règim 
econòmic i financer i que afectin el Consorci. 


 
 
3. S’INFORMA 
 
 
Primer.- Que la consignació existent en la partida D/542.650.0001 Inversions en equips de 
procés de dades i telecomunicacions resulta insuficient per fer front a la despesa explicada als 
antecedents, el qual ascendeix a 1.440,13€. 
 
Segon.- Que en la partida D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a l’ús general 
per compte propi existeix saldo disponible per import de 153.550,00€, en no ser necessari 
disposar de gran part del crèdit dotat segons les previsions d’execució.  
 







 


Tercer.- Que d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci les modificacions del 
pressupost són competència del Consell General del Consorci. 
 
Quart.- Que la transferència de crèdit proposada: 
 
a) No afecta a crèdits ampliables ni a crèdits extraordinaris. 
b) No minora crèdits incrementats per suplements de crèdits ni per transferències. 
c) No minora crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos. 
d) No incrementa crèdits que han estat objecte de minoració per altres transferències. 
 
 
Per tot això, s'informa favorablement l'expedient de modificació de crèdits número 1 del 
pressupost vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import de 1.440,13€. 
 
 
 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


 
D/542.660.0001 


Inversions en béns 
naturals destinats a 
l’ús general per 
compte propi 


1.440,13€ 


 


A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import  


 
D/542.650.0001 


Inversions en 
equips de procés 
de dades i 
telecomunicacions 


1.440,13€ 


 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
 
La Cap de Participades 
Institut Català del Sòl 
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INFORME ECONÒMIC I FINANCER SOBRE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA 
MODALITAT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DESPESA 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL DE SANTA COLOMA DE 
CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
El pressupost 2020 del Consorci urbanístic Entorn Colònia Güell (en endavant el 
Consorci) es troba integrat a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el qual ha 
estat aprovat, segons la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat publicada 
al DOCG núm. 8124 de 30 d’abril. 
 
El Consell General del Consorci, en la sessió número 9 de 23 de setembre de 2020, va aprovar 
i procedir a la contractació del senyor Xavier Isart i Rueda com a nou gerent del Consorci per al 
desenvolupament del sector PPr de l’Entorn de la Colònia Güell. Per a poder desenvolupar la 
seva tasca, el nou gerent requereix d’un telèfon mòbil així com la línia associada al mateix. 
 
En el pressupost aprovat, no existeix suficient crèdit a la partida D/542.220.0001 Material 
ordinari no inventariable per fer front a la despesa que suposa la compra del terminal mòbil ni a 
la partida D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres 
entitats per a la línia de telefonia mòbil. 
 
D'altra banda, en el pressupost 2020, 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. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
• 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 de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda 


relatives a l'estructura i elaboració deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per 
l'exercici 2020 així com altres disposicions sobre matèries relacionades amb el règim 
econòmic i financer i que afectin el Consorci. 


 
 
3. S’INFORMA 
 
Primer.- Que la consignació existent en la partida D/542.220.0001 Material ordinari no 
inventariable resulta insuficient per fer front a la despesa explicada als antecedents, la qual 
ascendeix a 852,89€.  
 
Segon.- Que la consignació existent en la partida D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant 
serveis de veu i dades adquirits a altres entitats resulta insuficient per fer front a la despesa 
explicada, la qual ascendeix a 500,00€. 







 


 
Tercer.- Que en la partida D/542.660.0001 Inversions en béns naturals destinats a l´ús general 
per compte propi existeix saldo disponible per import de 153.550,00€, en no ser necessari 
disposar de gran part del crèdit dotat segons les previsions d’execució.  
 
Quart.- Que d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci les modificacions del pressupost 
són competència del Consell General del Consorci. 
 
Cinquè.- Que les transferències de crèdit proposades: 
 
a) No afecten a crèdits ampliables ni a crèdits extraordinaris. 
b) No minoren crèdits incrementats per suplements de crèdits ni per transferències. 
c) No minoren crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos. 
d) No incrementen crèdits que han estat objecte de minoració per altres transferències. 
 
 
Per tot això, s'informa favorablement l'expedient de modificació de crèdits número 2 del 
pressupost vigent en la modalitat de transferència de crèdits per import total de 1.352,89€ més 
l’IVA corresponent. 
 
 
 
 
A disminuir 
 


Partida de 
despeses Descripció Import  


 
D/542.660.0001 


Inversions en béns naturals destinats a 
l´ús general per compte propi 1.352,89€ 


 


A incrementar 


Partida de 
despeses Descripció Import  


 
D/542.220.0001 Material ordinari no inventariable 852,89 € 


 
Partida de 
despeses Descripció Import  


 
D/542.222.0003 


Comunicacions mitjançant serveis de 
veu i dades adquirits a altres entitats 500,00 € 


 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
Marta Blanquet Grifoll 
 
La Cap de Participades 
Institut Català del Sòl 
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TRESORERIA 2020


DATA CONCEPTE IMPORT


4/2/2020 DOGC: anunci  delegacio -218,40


18/2/2020 Comunicació Integral Neorg S.L. Servei de reserva -1.488,30


7/4/2020 Reportatge fotogr -435,60


8/5/2020 pàgina web del -4.840,00


1/7/2020 MANTENIMENT -12,00


2/7/2020 COND. MANTENIMENT 12,00


7/7/2020 Taxa anunci DOGC -218,40


31/7/2020 Sinergia Value: definició i disseny estratègia -6.945,40


31/7/2020 TINKLE: Estrategia de comunicació del Consorci -13.975,50


13/10/2020 Sinergia Value S.L. -6.945,40


30/10/2020 J Xavier Isart Rueda -1.439,60


30/10/2020 Servicios Microinformatica, S.A. -1.742,56


16/11/2020 Retirada diners per pagament dispositiu mòbil -1.032,00


23/11/2020 G-soft informàtica -174,24


24/11/2020 Open print -48,40


27/11/2020 J Xavier Isart Rueda -3.454,60


27/11/2020 Martinez  Lillo S.L.P. -65,34


30/11/2020 Seguretat Social -617,04


1/12/2020 Rebut de telèfon -1,74


TOTAL despeses 2020 -43.642,52


DATA CONCEPTE IMPORT


17/1/2020 Aportació dinerària Ajt. Sta. Coloma Cervelló 2019 60.528,00


1/2/2020 Aportació dinerària Ajt. St. Boi Llobregat 2019 2.522,00


31/10/2020 Aportació dinerària Ajt. Sta. Coloma Cervelló 2020 10.300,00


5/11/2020 Aportació dinerària Ajt. St. Boi Llobregat 2019 3.079,65


17/11/2020 Aportació dinerària INCASÒL 2020 12.750,00


18/11/2020 Aportació dinerària Ajt. St. Boi Llobregat 2020 1.950,00


TOTAL Ingressat 2020 91.129,65


Saldo compte a 31/12/2019 13.984,34


Despeses -43.642,52


Ingressos 91.129,65


SALDO COMPTE BANCARI CONSORCI 61.471,47


DESPESES


INGRESSOS
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Contractacions Entorn Colònia Güell


Exercici 2020
Contractacions Concepte EXA Procediment Adjudicat Adjudicatari Import (sense IVA)


Reportatge fotogràfic Entorn Colònia Güell 13 2019 Menor 20/01/2020 Josep Maria Fabregà i Freixas 360,00 €


Serveis de comunicació i relacions institucionals 02 2020 obert simplificat


1RA FASE Pla participació PDU 03 2020 Menor 07/05/2020 Sinergia Value, SL 11.480,00 €


servei assessorament laboral 06 2020 Menor 07/10/2020 Martinez Lillo SLP 40 €/mes


Adquisició PC 07 2020 Menor 30/10/2020 Servicios Microinformatica, sa 1.440,13 €


Adquisicó dispositiu mòbil 08 2020 Menor 16/11/2020 Vodafone 852,89 €


Contractació línia mòbil 09 2020 Menor 16/11/2020 Vodafone 30,57 €/mes


Contractació llicència Office 365 11 2020 Menor 19/11/2020 G-Soft Online Software, SLU 126.- €








Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA


Crèdits inicials Modificació 1 Modificació 2 Crèdits 
definitius


542 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 56.000,00 56.000,00
       CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 56.000,00 56.000,00
            ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 56.000,00 56.000,00


160.0001 Seguretat Social 14.000,00 14.000,00
       CONCEPTE 160 Quotes socials 14.000,00 14.000,00
            ARTICLE 16 Assegurances i cotitzacions socials 14.000,00 14.000,00
                 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 70.000,00 70.000,00


212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 500,00 500,00
       CONCEPTE 212 ConserV., repar. i mant. equips procés dades, progr. repog. 500,00 500,00
            ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 500,00 500,00


220.0001 Material ordinari no inventariable 100,00 852,89 952,89
       CONCEPTE  220 Material d’oficina 100,00 852,89 952,89


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


222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 150,00 150,00
222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 0,00 500,00 500,00


       CONCEPTE 222 Comunicacions 150,00 500,00 650,00
224.0001 Despeses d’assegurances 4.000,00 4.000,00


       CONCEPTE 224 Despeses d’assegurances 4.000,00 4.000,00
226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 300,00 300,00
226.0039 Serveis bancaris 100,00 100,00


       CONCEPTE 226 Despeses diverses 400,00 400,00
227.0012 Auditories i control de fons europeus 4.000,00 4.000,00
227.0013 Treballs tècnics 6.000,00 6.000,00


       CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 10.000,00 10.000,00
            ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.850,00 1.352,89 16.702,89


230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 500,00 500,00
       CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 500,00 500,00
      CONCEPTE 230 Dietes, locomoació i trasllats 500,00 500,00
            ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 500,00 500,00
                 CAPÍTOL 2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.850,00 1.352,89 17.202,89


650.0001 Inversions en equips de procés de dades 0,00 1.440,13 1.440,13
       CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 0,00 1.440,13 1.440,13
            ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS 0,00 1.440,13 1.440,13


660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 150.756,98
       CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 150.756,98
            ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 153.550,00 -1.440,13 -1.352,89 150.756,98
               CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 153.550,00 0,00 -1.352,89 152.197,11


890.6740 A l'Institut Català del Sòl 0,00 0,00
890.0001 A l'Ajuntament 0,00 0,00


       CONCEPTE 890 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00
            ARTICLE 89 ALTRES VARIACIONS D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00
              CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00


PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 239.400,00 0,00 0,00 239.400,00


239.400,00 0,00 0,00 239.400,00


Aplic. DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS


Previsions 
inicials Modificació 1 Modificació 2 Previsions 


definitives
832.6740 De l'Institut Català del Sòl 159.824,00 159.824,00


      CONCEPTE 834 Aportacions d'altres entitats, classificades AP-SEC de la Generalitat 159.824,00 159.824,00
            ARTICLE 83 APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS D'ENTITATS DEL 159.824,00 159.824,00
            PUBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES


842.0001 Dels Ajuntaments 79.576,00 79.576,00
      CONCEPTE 842 Aportacions d'ens i corporacions locals a fons propis 79.576,00 79.576,00
            ARTICLE 84 ALTRES APORTACIONS DE CAPITAL I D'ALTRES FONS PROPIS 79.576,00 79.576,00
                 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 239.400,00 239.400,00


239.400,00 239.400,00ENTITAT CONSORCI URBANÍSTIC ENTORN COLÒNIA GÜELL
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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 12 
 
DIA:  23 de desembre 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 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, Secretari de l’Agenda Urbana i Territori. 
• El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 


 
 


Excusa la seva assistència la Sra. Elisabet Cirici i Amell, directora General 
d’Urbanisme, qui ha delegat el seu vot en el senyor Agustí Serra i Monté.  
 


- 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. 


 
- 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. Donar compte de la relació de despeses aprovades i pagades per la Gerència, i 
ratificades per la Comissió Executiva. S’adjunta com a annex 1 la relació de les 
despeses. 


2. Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci d’acord 
amb les facultats delegades pel Consell General. S’adjunta com a annex 2 la relació 
de contractacions fetes per la Gerència. 


3. Aprovar les modificacions número 1 i 2 del pressupost de l’exercici 2020. 
4. Informar sobre la pròrroga del pressupost del 2020 per a l’exercici 2021. 
5. Donar compte de la plantilla del personal del Consorci per a l’any 2021. 
6. Determinació i validació dels objectius del gerent per a l’any 2021. 
7. Nomenament del/la President/a del Consell General per a l’exercici 2021. 
8. Modificació del funcionament de la Comissió Executiva. 
9. Informar sobre la contractació pel procediment de contracte menor del procés de 


participació ciutadana. 
10. Informar sobre l’inici dels treballs de redacció del PDU. 
11. Informar sobre el calendari previst.   
12. Informar sobre les gestions que s’estan portant a terme en el PE industrial de la 


Colònia.  
13. Informar sobre com està la formalització de l’escriptura de cessió dels terrenys als 


 Ajuntaments i el pagament de la quantitat pactada amb el RCD Espanyol, així com 
informar sobre les previsions d’urbanització del parc de Can Solé. 


14. Informar sobre les conseqüències que pot tenir la sentència del TSJC que declara la 
nul·litat del planejament urbanístic del PDU Gran Via 2. 


15. Precs i preguntes. 
16. 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.- 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 exposa que, de conformitat amb els acords del Consell General 
adoptats, per unanimitat, en la sessió 2/2018 de data 18 de desembre i en la sessió 5/2019, 
de 7 de novembre, en virtut dels quals es va delegar en la Comissió Executiva la facultat 
d’autorització de la despesa del Consorci, dona compte que els membres de la Comissió 
Executiva, en la sessió 10/2020 de 16 de desembre, van ratificar la relació de les 
despeses aprovades i pagades per la Gerència durant l’exercici 2020. Aquesta relació 
queda incorporada com a annex 1 a aquesta acta . 
 
Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
 
2.- Donar compte de les contractacions efectuades per la Gerència del Consorci 
d’acord amb les facultats delegades pel Consell General.  
 
El gerent pren la paraula i, de conformitat amb els acords del Consell General adoptats en 
sessió 4/2019 de data 17 de maig i en la sessió 72020, de 19 de juny,  dona compte de les 
contractacions dutes a terme durant l’any 2020. Aquesta relació queda incorporada com a 
annex número 2. 
 
Els membres del Consell General assistents es donen per assabentats. 
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3.- Aprovar les modificacions número 1 i 2 del pressupost de l’exercici 2020. 
 
El gerent exposa que el pressupost 2020 del Consorci es troba integrat a la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aprovat segons la Llei 4/2020, de 29 d’abril, 
de pressupostos de la Generalitat (DOGC número 8124 de 30 d’abril). 
 
En el pressupost aprovat no existeix suficient crèdit a alguna de les partides per fer front a 
la despesa que suposa la compra o alta d’alguns serveis, en concret: 
 


• A la partida D/542.650.0001 “Inversions en equips de procés de dades i 
telecomunicacions” per fer front a la despesa que suposa la compra d’un 
ordinador portàtil. 
 


• I a la partida D/542.220.0001 “Material ordinari no inventariable” per fer front a 
la despesa que suposa la compra del terminal mòbil ni a la partida 
D/542.222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 
altres entitats per a la línia de telefonia mòbil. 


 
Aquestes modificacions, necessàries per la gestió ordinària del Consorci, són modificacions 
en la modalitat de transferència de crèdits les quals no comporten un increment del 
pressupost aprovat inicialment, ja que en el pressupost de l’exercici 2020 existeix la partida 
D/542.660.0001 “Inversions en béns naturals destinats a l’ús general per compte propi” 
que, segons la informació relativa al pressupost, de la que no serà necessari disposar de 
tot el crèdit dotat (153.550.- €).  
 
De conformitat amb l’exposat i vistos els informes econòmics i financers sobre la 
modificació pressupostària en la modalitat per transferència de crèdit entre aplicacions de 
despesa del Consorci de data 30 de novembre de 2020, que s’adjunten a aquesta acta com 
a documents número 3 i 4. 
 
Atès que, en compliment de l’article 14 dels Estatuts, la Comissió Executiva del Consorci, 
en la sessió 10/2020, va acordar, per unanimitat, validar la proposta modificacions número 
1 i 2 del pressupost de l’exercici 2020 i sotmetre-les 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 d’aquest Consell General adopten, per 
unanimitat, l’acord següent:  
 


Primer.- Aprovar les modificacions número 1 i 2 del pressupost de l’exercici 2020 
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, trametent-los les modificacions 
esmentades, als efectes legals pertinents. 


 


 







   
  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 08/02/2021,
CPISR-1 C Maria Luisa Moret
Sabido 17/02/2021


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


*0B4KEK8D3PNTK7BAW9RHQB4NJXOE0DNC*
0B4KEK8D3PNTK7BAW9RHQB4NJXOE0DNC


Data creació còpia:
24/02/2021 14:17:50


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


Pàgina 4 de 12


4 de 12 
 


4.- Informar sobre la pròrroga del pressupost del 2020 per a l’exercici 2021. 
 
El Gerent informa que la Direcció General de Pressupostos del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda va comunicar que s’estava treballant en 
l’elaboració de la pròrroga del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2021.  
 
En aquest sentit, s’ha publicat al DOGC número 8297, de 17 de desembre, el Decret 
146/2020, de 15 de desembre, amb l’objecte de declarar la pròrroga del pressupost aprovat 
en l'exercici 2020 i determinar els criteris d'aplicació d'aquest pressupost prorrogat, que 
entren en vigor l'1 de gener de 2021 (Disposició final segona).  
 
La definició del pressupost prorrogat  parteix del pressupost per al 2020, amb les 
corresponents adaptacions de les estructures pressupostàries (orgànica, econòmica i per 
programes) a l'organització administrativa vigent per a l'exercici 2021 i la consolidació de 
totes les modificacions pressupostàries autoritzades 2020 per reorganitzacions 
administratives i els ajustos pressupostaris que resultin necessaris, sense alterar en cap 
cas la quantia global del pressupost. 
 
D’acord amb l’anterior, el Gerent informa que el pressupost prorrogat del Consorci, que 
s’adjunta a aquesta acta com a document número 5, serà el del 2020 amb les dues 
modificacions validades en aquest sessió i pendents d’aprovar pel Consell General. 
 
El pressupost recull les despeses que s’esperen realitzar així com els ingressos previstos 
per finançar aquestes despeses, i les aportacions dineràries a realitzar pels ens 
consorciats. Pel que fa a aquestes últimes, el Gerent informa que seran les mateixes que 
les de l’any 2020 i que a la Comissió Executiva del Consorci celebrada en la sessió 
10/2020, es va informar als membres assistents de tot l’anterior i se’ls hi va proposar que 
s’efectuïn bé en funció de les necessitats de tresoreria o bé de manera fraccionada 
(trimestralment en el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló o semestralment en 
el cas de l’Ajuntament de Sant Boi), i es va acordar que durant el mes de gener de 2021 els 
Ajuntaments traslladaran al Consorci l’opció escollida.  
 
De conformitat amb tot l’exposat, els membres del Consell General es donen per 
assabentats. 
 


5.- Donar compte de la plantilla del personal del Consorci per a l’any 2021. 
 
Vist l’acord del Gerent del Consorci en virtut del qual s’acorda aprovar la plantilla de 
personal per a l’any 2020 que constarà d’un Gerent, amb el benentès que en el cas que el 
pressupost del 2020 sigui prorrogat per al 2021, s’haurà de tramitar la corresponent 
modificació de crèdit per a dotar el total de l’anualitat de la despesa i el finançament 
corresponent; i donar compte d’aquest acord a la propera sessió del Consell General que 
se celebri. 
 
Vist l’article 12 dels Estatuts del Consorci i atès els acords adoptats pel Consell General del 
Consorci de data 18 de desembre de 2018 i de data 19 de juny de 2020. 
 
De conformitat amb l’exposat, el Consell General adopta, per unanimitat, el següent acord: 
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1.- Donar-se per assabentat que per Acord del Gerent del Consorci de data 15 de 
desembre de 2020 s’acordà aprovar la plantilla de personal per a l’any 2021 que 
constarà d’un Gerent, amb el benentès que en el cas que el pressupost del 2020 
sigui prorrogat per al 2021, s’haurà de tramitar la corresponent modificació de crèdit 
per a dotar el total de l’anualitat de la despesa i el finançament corresponent; i donar 
compte d’aquest acord a la propera sessió del Consell General que se celebri. 


 
 
6.- Determinació i validació dels objectius del gerent per a l’any 2021. 
 
La clàusula segona del contracte formalitzat en data 21 d’octubre de 2020 per a la 
contractació del gerent del Consorci, senyor Xavier Isart i Rueda  estableix la retribució 
anual bruta i una retribució variable condicionada al compliment dels objectius prèviament 
fixats, l’import de la qual no superarà el 10% de la retribució fixa anual.  
 
De conformitat amb l’exposat, i vist que els Estatuts 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. 


 
Vist que la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, estableix al seu article 30, pel que fa al personal directiu, el  següent: 
 


Article 30. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques 
 
1. Per a l'exercici del 2020, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i de les entitats a 
què fa referència l'article 24, les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2019 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 25.1 i 2, respectant el límit retributiu que determina la dita 
disposició addicional. 
 
2. Durant l'exercici del 2020, els òrgans competents de les entitats a què fa referència 
l'article 24.b, f, g, h i i, i també les entitats de naturalesa anàloga que depenen de les 
universitats públiques, poden reconèixer al personal directiu a què fa referència l'apartat 1 
l'abonament de fins a un màxim del 25% de les retribucions variables que tinguin 
reconegudes en el contracte o nomenament en funció del compliment d'objectius definits per 
a l'exercici del 2020. 
 
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 25.1 i 2 respecte de la vigent el 2019. 


 
Vist, així mateix, que l’article 24 de l’esmentat text legal estableix: 


 
Article 24. Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal 
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Les disposicions incloses en el títol III s'apliquen a tot el personal al servei de:  
 
a) L'Administració de la Generalitat. 
b) El Servei Català de la Salut. 
c) El Consell de Treball, Econòmic i Social; l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades; 
l'Institut Català Internacional per la Pau; l'Autoritat Catalana de la Competència, i el Consell 
Audiovisual de Catalunya. 
d) Les entitats autònomes de caràcter administratiu. 
e) Les entitats autònomes de caràcter comercial. 
f) Les entitats de dret públic. 
g) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat. 
h) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els consorcis adscrits a 
l'Administració de la Generalitat. 
i) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les fundacions 
adscrites a l'Administració de la Generalitat. 
j) Les universitats públiques. 


 
Vist, que aquests criteris i procediment de control ja van ser fixat pel Govern en 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. 
 
Vist el calendari establert d’accions a desenvolupar pel Consorci que es presentarà al punt 
11 de l’ordre del dia i que s’adjunta a aquesta acta com a document annex número 6. 
 
De conformitat amb l’exposat, el Consell General adopta, per unanimitat, el següent acord: 
 


Primer.- Determinar i validar que els objectius del Gerent per a l’any 2021 seran 
els següents: 


 
1r 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 2021 que s’adjunta;  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 1ª fase i comunicació  ( 


primer trimestre 2021).  
2. Finalització del procés de participació ciutadana 1ª fase i comunicació  


(segon trimestre 2021).   
3. Inici disseny del procés de participació ciutadana 2ª fase (quart 


trimestre 2021).   
4. Finalització redacció avanç de PDU per obtenir el doc. d’abast (quart 


trimestre 2021).  
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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 final de redacció de l’avanç de 
PDU 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 de la finalització de l’avanç 
de PDU 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 2021, 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 2022 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 Territori i 
Sostenibilitat per a la seva aprovació i/o tramitació que sigui necessària a aquest 
efecte.  


 
 
7.- Nomenament del/la President/a del Consell General per a l’exercici 2021. 
 
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. 
 
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.  
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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 acord del Consell General del Consorci en la sessió 2 celebrada el 20 de desembre de 
2018, la Presidència del Consell General durant l’exercici 2019 la va ostentar un 
representant de l'Institut Català del Sòl  i durant l’any 2020 un representant de l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. Per tant, per a l’exercici 2021 la Presidència del Consell General  
correspon a un/a vocal que representi a l'Institut Català del Sòl. 
 
Així mateix, per acord del Consell General del Consorci en la sessió 2 celebrada el 20 de 
desembre de 2018, la Vicepresidència del Consell General durant l’exercici 2019 la va 
ostentar un representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  i durant l’any 2020 un 
representant de l'Institut Català del Sòl. Per tant, per a l’exercici 2021 la Vicepresidència del 
Consell General  correspon a un/a vocal que representi a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló. 
 
La senyora Anna Martínez i Almoril manifesta que està previst que a finals del segon  
trimestre de l’any 2021 l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
l’ostenti el senyor Jordi Bartolomé i Fernández, primer tinent d’Alcaldia; de manera que si 
bé ella ostentarà la Vicepresidència del Consell General des del dia 1 de gener de 2021, 
quan es faci el canvi en l’Alcaldia – Presidència de l’Ajuntament comunicaran aquest fet al 
Consorci per tal que, a la següent sessió del Consell General que se celebri, se’l nomeni 
vicepresident del Consell General des d’aquell moment i per a l’exercici 2021.  


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 Agustí Serra i Monté, secretari de l’Agenda Urbana i 


Territori, com a president del Consell General del Consorci, en 
representació de l'Institut Català del Sòl per a l’exercici 2021, amb efectes a 
partir del dia 1 de gener de 2021, que ho serà també del Consorci.  


                        
Segon.-          Nomenar a la senyora Anna Martínez i Almoril, alcaldessa - presidenta 


de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, com a vicepresidenta del 
Consell General del Consorci, en representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2021, que ho 
serà també del Consorci, i en els terme exposats anteriorment, 


 
El senyor Agustí Serra i Monté i la senyora Anna Martínez i Almoril, presents en aquest 
acte, accepten els càrrecs per al que 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. 
 
8.- Modificació del funcionament de la Comissió Executiva. 
 
El Consell General del Consorci a la sessió 1 celebrada en data 23 de febrer de 2010 va 
establir el règim de funcionament de la Comissió Executiva del Consorci. 
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Vist el temps transcorregut des de la data de determinació de l’esmentat règim, per tal de 
millorar el seu funcionament i actualitzar, així mateix, algun aspecte d’aquetes funcions a la 
legislació vigent actualment, es proposa modificar els punts 3.1  i 3.5 de l’esmentat acord 
que va establir el règim de funcionament de la Comissió Executiva, en els següents termes: 


3.1. La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una 
vegada cada 3 mesos. També es reunirà en sessió extraordinària tantes vegades 
com sigui convocada per la persona que ocupa la Presidència, per iniciativa pròpia 
o quan ho proposin un mínim de dues terceres parts dels seus membres. 
 
3.5. La Comissió Executiva s’entén vàlidament constituïda quan assisteixin 1 
representant de cada ens consorciat. En tot cas serà necessària per a la vàlida 
celebració de la sessió l'assistència del/a President/a i del/la Secretari/a o de qui 
els substitueixi. 


 


Atès l’article 18 dels Estatuts del Consorci que estableix que el Consell General establirà 
les normes de funcionament de la Comissió Executiva en l'acord que adopti, si escau, per a 
la seva creació, llevat d'aquells aspectes que ja quedin regulats en aquests Estatuts. 


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.- Modificar el punt 3.1 i 3.5 de l’acord del Consell General pres en la sessió 
1 celebrada el 23 de febrer de 2010 que va establir el règim de funcionament de la 
Comissió Executiva del Consorci que quedaran redactats de la següent manera: 


 
3.1. La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una 
vegada cada 3 mesos. També es reunirà en sessió extraordinària tantes 
vegades com sigui convocada per la persona que ocupa la Presidència, per 
iniciativa pròpia o quan ho proposin un mínim de dues terceres parts dels 
seus membres. 
 
3.5. La Comissió Executiva s’entén vàlidament constituïda quan assisteixin 
1 representant de cada ens consorciat. En tot cas serà necessària per a la 
vàlida celebració de la sessió l'assistència del/a President/a i del/la 
Secretari/a o de qui els substitueixi. 


 
 
9.- Informar sobre la contractació pel procediment de contracte menor del procés de 
participació ciutadana. 
 
El Gerent pren la paraula i informa del contingut del plec de prescripcions tècniques que 
han de regir la contractació del procés de participació ciutadana (1ª fase) que durà a terme 
l'Institut Català del Sòl. 


 
Els membres assistents del Consell General es donen per assabentats. 
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10.- Informar sobre l’inici dels treballs de redacció del PDU. 
 
El Gerent pren la paraula i informa que el contracte amb l’equip guanyador de la licitació, 
UTE: MEDIAURBAN + BUUR + URBAN LAND & PROJECTS es va formalitzar el 4 de 
novembre. 
 
S’ha efectuat una primera reunió per lliurar el document dels punts de partida dels criteris 
generals, per presentar als integrants dels diferents equips, per explicar els principals trets i 
peculiaritats del projecte i el calendari previst i de lligam amb el procés de participació en 
procés de licitació, s’ha efectuat una visita in situ, està previst una reunió amb els equips 
tècnics de cada Ajuntament i l’establiment d’un calendari de treball entre els diferents 
equips i grups (motor). 
 
Els membres assistents del Consell General es donen per assabentats. 
 
11.- Informar sobre el calendari previst.  
 
El Gerent pren la paraula i informa de 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, que s’adjunta a aquesta acta com a document número 6.  
 
Els membres assistents del Consell General es donen per assabentats. 
 
12.- Informar sobre les gestions que s’estan portant a terme en el PE industrial de la 
Colònia.  
 
El gerent exposa la situació urbanística actual del Recinte Industrial, d’acord amb el 
plantejament del Pla Especial del Recinte industrial i els expedients de gestió tramitats fins 
a aquest moment.  
 
Amb els antecedents exposats manifesta que es necessari trobar una solució urgent que 
faci compatible alhora el planejament i la gestió urbanística, fent, per una banda, gestions 
amb els propietaris per assolir un acord i, per una altra banda, redefinint el planejament 
urbanístic actual. Això suposaria treballar en paral·lel en la redefinició del sector actual dins 
del PDU i en un encaix de la reparcel·lació, amb un equip tècnic - jurídic experimentat en 
gestió urbanística. 
 
El senyor Agustí Serra pren la paraula i manifesta que s’ha de trobar una solució amb 
urgència. Està prevista una reunió que se celebrarà al mes de gener de 2021.  
 
La senyora Anna Martínez pren la paraula i exposa que s’hauria d’arribar a un acord, i que 
s’estan fent diferents reunions per trobar una solució.  
 
 
13.- Informar sobre com està la formalització de l’escriptura de cessió dels terrenys 
als  Ajuntaments i el pagament de la quantitat pactada amb el RCD Espanyol, així 
com informar sobre les previsions d’urbanització del parc de Can Solé. 
 
El gerent pren la paraula i exposa que s’ha inscrit al Registre de la propietat l’escriptura de 
subsanació i regularització de finca que es va atorgar al mes de juliol de 2020 i que existeix 
la necessitat de què el RCD Espanyol formalitzi, l’abans possible, la cessió dels terrenys a 
favor dels Ajuntaments i efectuï el pagament, tenint en compte que el termini per formalitzar 
aquests compromisos exhaureix el proper 8 de gener de 2021. 
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El gerent manifesta que caldria fer un requeriment formal per part dels Ajuntaments per tal 
que procedeixin a la cessió i abonament quantitat. Els representants dels Ajuntaments de 
Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat manifesten que els serveis tècnics dels 
Ajuntaments estan en contacte per fer efectiu aquest requeriment.  
 
Per altra banda, pel que fa a les previsions d’urbanització del parc de Can Solé, informa el 
gerent que es treballarà en la seva definició de forma paral·lela a l’avanç del Pla director, 
per incorporar tot allò que se’n derivi d’aquest en base a l’avantprojecte elaborat al seu dia 
per l'Institut Català del Sòl. Es demanarà l’encaix de l’ordenació als redactors del PDU. Així 
mateix informa que es farà una consulta al Departament de TES per tal que confirmi que 
efectivament el Consorci pot aprovar un projecte d’urbanització en base als planejaments 
anteriorment aprovats i quan encara no estarà aprovat el Pla director que englobarà aquest 
àmbit destinat a sòl de sistema d’espais  lliures o zones verdes. 
 
 
14.- Informar sobre les conseqüències que pot tenir la sentència del TSJC que 
declara la nul·litat del planejament urbanístic del PDU Gran Via 2. 
 
El gerent pren la paraula i exposa el contingut de les sentències del TSJC que declaren la 
nul·litat del planejament urbanístic del PDU Gran Via 2 i el del Delta del Llobregat i que cal 
tenir en compte per donar una resposta adequada a les conseqüències que podria tenir 
respecte al PDU de l’Entorn de la Colònia Güell.   
 
El senyor Agustí Serra pren la paraula i exposa els fonaments recollits en les esmentades 
sentències, així com en la recaiguda respecte al PDU del Parc de l’Alba en la qual el TSJC 
va dictaminar que aquest PDU si tenia un interès suprametropolità i no va ser declarat nul. 
Així mateix informa que en aquests moments s’està en termini d’interposar recurs de 
cassació i s’està estudiant la interposició del mateix, i, en paral·lel, s’estudiarà la necessitat 
d’una modificació legislativa i es treballarà en els PDUs anul·lats. Fins que no s’avanci en 
aquests punts s’hauria de ralentitzar el calendari previst per a la tramitació del PDU de 
l’Entorn de la Colònia Güell. 
 
El senyor Albert Civit exposa que, tot i endarrerir el tràmit, és important construir un relat i 
començar a compartir desenvolupaments urbanístics i el discurs i relat dels usos 
urbanístics amb independència de l’instrument de planejament que es tramiti. El senyor 
Agustí Serra manifesta que està d’acord en continuar treballant amb cura, dur a terme 
l’acció participativa (1ra fase), però sense referència a cap instrument de planejament. 
 
La senyora Lluïsa Moret pren la paraula i exposa que hi ha un interès general i que es vol 
trobar una solució a aquest entorn. Sense aturar-se cal explorar bé com es continua, 
intentant equilibrar el continuar treballant sense fer referència a cap instrument de 
planejament en concret. Les sentències qüestionen competència però no contingut. 
 
La senyora Anna Martinez exposa que cal estudiar el marc jurídic i no fer referència a PDU 
en aquests moments. Caldria fer un plantejament una mica diferent a la ciutadania, per 
veure que es vol per aquest entorn amb independència del planejament que es tramiti. Cal 
donar-nos uns dies per pensar en com dur a terme el procés participatiu (1ra fase). 
 
El senyor José Angel Carcelén exposa que planejament i ordenació no és contrari a 
sostenibilitat. En aquest entorn s’hauria de partir del relat de què el planejament anterior 
s’ha de modificar ja que es té interès en ordenar el territori perquè sigui sostenible. 
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D’acord amb l’exposat, es continuarà treballant amb cura, s’estudiarà com dur a terme el 
procés participatiu (1r fase) i es durà a terme sense referència a cap instrument de 
planejament. 
 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 


 
16.- 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 12 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.  
 
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, 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          Maria Lluïsa Moret i Sabidó  
 


 





