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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 8 
 
DIA: 28 de juliol de 2020 
HORA :  10 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 del Consell General 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’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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Oberta la sessió, la secretària dóna compte de l’ordre del dia següent: 
 

1. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, així com de l’estat de tresoreria 
a 31 de desembre de 2019.  
 

2. Aprovació del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2020. 
 

3. Parc de Can Solé: donar compte, i aprovar si escau, del document de compromís del 
RCD Espanyol i dels acords de les Juntes de Govern Local dels Ajuntaments de Sant 
Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. 
 

4. Inici de l’expedient de contractació del servei de comunicació i de relacions 
institucionals del Consorci urbanístic, pels exercicis 2020 i 2021, amb possibilitat de 
pròrroga per un any (2022). 
 

5. Inici de l’expedient de contractació d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat 
Civil dels membres dels òrgans de govern, gerent i càrrecs de Comandament del 
Consorci urbanístics per al desenvolupament del sector Entorn Colònia Güell de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.  
 

6. Estratègia de comunicació del Consorci. Pla de participació i membres del grup motor. 
 

7. Presentació de la pàgina WEB del Consorci 
 

8. Participació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consell General del Consorci, amb 
veu i sense vot. 
 

9. Precs i preguntes. 
 

10. 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 liquidació del pressupost del 2019, així com de l’estat de 
tresoreria a 31/12/2019.  

 
El Gerent informa sobre la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 així com de l’estat de 
tresoreria a 31 de desembre de 2019. Exposa, així mateix, que estava previst donar 
compte en el Consell General que s’havia de celebrar a finals del mes de març, però no va 
estar possible per la situació de crisis sanitària. 
 
Donat l’inici de l’activitat del Consorci, durant el 2019 no hi ha gran volum de transaccions i, 
per tant els Comptes Anuals (que comprenen el balanç, compte de resultats, liquidació del 
pressupost i memòria) seran elaborats per tal que siguin presentats en properes sessions 
dels òrgans de govern i un cop estiguin auditats.  
 
Es preveu que els treballs d’auditoria de comptes es facin conjuntament els exercicis 2019 i 
2020.  
 
De la diferència entre el pressupost i les despeses finals, en resulta un diferencial a abonar 
per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Un cop abonat quedaria tancat l’exercici 2019. 
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La senyora Lluïsa Moret manifesta que l’abonament d’aquest diferencial s’intentarà efectuar 
el més aviat possible – a ser possible, a principis del mes de setembre - . 
 
Els membres assistents és donen per assabentats. S’adjunta com a annex 1 i 2 aquests 
documents. 

 
 

2.- Aprovació del Pla de Tresoreria per a l’exercici 2020. 
 

La Gerència informa del Pla de Tresoreria 2020 i de les aportacions que estaven previstes 
aprovar al mes de març de 2020. Tanmateix, donada la situació de crisi sanitària actual 
exposa que s’han hagut de modificar i dóna compte de les previsions de tresoreria per a 
l’exercici 2020 actualitzades al mes de juliol de 2020, per tal que els Ajuntaments de Santa 
Coloma de Cervelló i de Sant Boi de Llobregat, així com l'Institut Català del Sòl puguin 
temporalitzar les seves aportacions al Consorci.  
 
Així mateix exposa que es tracta d’un document que s’anirà actualitzant d’acord amb les 
dades reals. Si al finalitzar l’any, queda un romanent positiu a la caixa es traslladaria a l’any 
següent.  
 
El Gerent informa que la petició formal de les corresponents aportacions als ens 
consorciats s’efectuarà al llarg del mes d’octubre. 
 
Els membres assistents acorden aprovar el pla de Tresoreria presentat, que queda unit a 
aquesta acta com a document annex núm. 3. 

 
 
3.- Parc de Can Solé: donar compte, i aprovar si escau, del document de compromís del 
RCD Espanyol i dels acords de les Juntes de Govern Local dels Ajuntaments de Sant 
Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. 
 
El Gerent exposa que, en data 8 de juliol de 2020, s’ha signat l’escriptura de subsanació de 
l’escriptura formalitzada el dia 7 de Novembre de 2005, en virtut de la qual l’Institut Català 
del Sòl, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, van transmetre 
al RCD Espanyol de Barcelona SAD els terrenys del Parc de Can Solé. 
 
L’esmentada escriptura de subsanació estableix, entre d’altres extrems, que la 
compravenda efectuada al seu dia queda subjecte a la següent condició resolutòria: en un 
període màxim de sis mesos, és a dir, fins el 08 de gener de 2021, el RCD Espanyol de 
Barcelona SAD atorgarà cessió gratuïta a favor dels Ajuntaments de Santa Coloma de 
Cervelló i de Sant Boi de Llobregat 
 
Per altra banda, informa que en data 2 de juliol de 2020, el RCD ESPANYOL ha presentat 
davant el Consorci i l'Institut Català del Sòl, un escrit pel qual els comunica la seva voluntat 
d’assumir les obligacions pecuniàries acordades, però demana un aplaçament pel 
pagament de la quantitat de 1.474.636,49.- € (IVA inclòs) en concepte del cost 
d’urbanització del Parc de la Riera fins el mes de setembre-octubre 2020. S’està a l’espera, 
que presenti un document de compromís periodificant l’abonament d’aquesta quantitat. 
 
 
El Consell General que es dona per assabentat i mostra la seva conformitat.  
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El senyor Albert Civit pren la paraula i felicita per la gestió i arribada a bon port. Suggereix 
que es comenci a pensar com vehiculitzar i executar el projecte i futura obra del parc. 
 
El senyor José Àngel Carcelén felicita a la senyora Elisabet Cirici  manifestant que el full de 
ruta que, al seu dia, es va aprovar ha fet que arribin a un final. Agraeix el rigor i la capacitat 
tècnica per buscar una solució. L’Ajuntament de Sant Boi està d’acord en que cal pensar en 
el projecte i futura obra del parc.  
 
Per la seva banda, l’alcaldessa –presidenta de Sant Boi de Llobregat s’afegeix a les 
felicitacions i agraeix l’equip de les diferents administracions així com al senyor Agustí 
Serra  per intentar acostar postures de totes les parts. Manifesta que s’ha arribat a un acord 
que beneficiarà als ciutadans de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, i 
'Institut Català del Sòl tindrà un pes important, com sempre, en la urbanització del parc. 
 
La senyora Elisabet Cirici s’uneix a les felicitacions i manifesta que tots i totes han posat de 
la seva part per apropar postures.  
 
El senyor Agustí Serra reitera que es una feina de responsabilitat i bona coordinació entre 
totes les administracions, i que s’ha dut una molt bona feina per part d’aquestes.  
 
La alcaldessa – presidenta de Santa Coloma de Cervelló s’uneix als agraïments i manifesta 
la seva voluntat de què es comenci a treballar en el projecte del parc,  conjuntament entre 
totes les administracions.  
 
 
4.- Inici de l’expedient de contractació del servei de comunicació i de relacions 
institucionals del Consorci urbanístic, pels exercicis 2020 i 2021, amb possibilitat de 
pròrroga per un any (2022). 
 
El Gerent exposat que la comunicació és una eina fonamental per a garantir la 
transparència de l’acció pública i la participació que asseguri la coparticipació i 
coresponsabilització de la ciutadania. L’estratègia de comunicació del Consorci es proposa 
que es materialitzi en dos direccions: 
 

- La primera orientada als processos de participació lligats a la redacció del document 
urbanístic. 

 
- I la segona orientada a la transparència de l’acció del Consorci en tot allò que 

desenvolupi i sigui propi d’aquest organisme i de les administracions que el 
conformen. 

 
L’objecte del treball consistiria en prestar els serveis de comunicació i de relacions 
institucionals del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, durant els anys 2020 i 2021, i es 
desenvoluparia en quatre eixos principals: 

 
• Internet (català, espanyol i anglés), actualització i producció setmanal de notícies al 

web i actuacions regulars a les xarxes socials, Twitter, Linkedin, notes de premsa i 
d’altres que resultin adients als efectes de la transparència i la comunicació del 
consorci amb la ciutadania. 
 

• Acompanyament i assessorament al/la president/a, el/la vicepresident/a i al/la 
gerent/a del Consorci en les accions comunicatives lligades al desenvolupament del 
PDU i de tot allò relacionat amb el nou model urbà. 
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• Col·laboració en la definició i desenvolupament de les accions comunicatives 
lligades als processos de participació ciutadana del PDU. 
 

• Coordinació de les accions comunicatives del Consorci amb les pròpies de les 
administracions que el conformen. 

 
Serà una figura bàsica que alimentarà i coordinarà les tres institucions, i el treball s’haurà 
d’executar presencialment a les dependències del Consorci, amb una dedicació  mínima 
setmanal de dotze hores setmanals, de les quals un mínim de quatre hores hauran de ser 
presencials a les dependències del Consorci i en horari de matí, entre les 9 i les 15h. 
 
L’import de licitació és de 30.000 euros, més IVA, distribuït en les següents anualitats:  
 

- 2020:  5.000€.   
- 2021:  15.000€ 
- 2022:  10.000€ 

 
El procediment d’adjudicació és obert simplificat, i d’acord amb els plecs, la mesa de 
contractació estarà integrada pels membres següents: 
 

- Presidenta:  L’alcaldessa – presidenta de Santa Coloma de Cervelló o la persona 
amb qui delegui. 

- Secretària: La Secretaria del Consorci. 
- Vocals:   

• L’alcaldessa – presidenta de Santa Coloma de Cervelló o la persona amb 
qui delegui. 

• El director de l’Àrea de ciutat sostenible i saludable de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat o la persona amb qui delegui. 

• El director de projectes, cap operatiu de l’Incasòl o la persona amb qui 
delegui. 

• L’òrgan de contractació podrà nomenar altres vocals. 
 
El Gerent informa que en la sessió de 6 de febrer de 2020, va comunicar a la Comissió 
Executiva que havia elaborat els plecs d’aquest expedient de contractació i que serien 
elevats al Consell General per a l’aprovació, si escau, de l’inici d’expedient. Aquesta es va 
donar per assebentada i va mostrar la seva conformitat. 
 
Per altra banda, el Gerent informa que atès que al Consell General celebrat el 19 de juliol 
de 2020 es va delegar en la Gerència ser l’òrgan de contractació del Consorci - acord que 
va ser publicat al DOGC 8178, de 16 de juliol de 2020 - , durà a terme l’inici i tramitació, fins 
a l’adjudicació i formalització del contracte, d’aquest expedient com a òrgan de 
contractació. Un cop duta a terme donarà compte al Consell General. 
 
El Consell General que es dona per assabentat i mostra la seva conformitat.  
 
  
5.- Inici de l’expedient de contractació d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat 
Civil dels membres dels òrgans de govern, gerent i càrrecs de Comandament del 
Consorci urbanístics per al desenvolupament del sector Entorn Colònia Güell de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.  
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El Gerent pren la paraula i exposa que s’està treballant en l’elaboració dels plecs per dur a 
terme un expedient de contractació de la prestació del servei de cobertura d’assegurances 
que cobreixi les conseqüències pecuniàries de les responsabilitats que puguin derivar-se 
per als membres dels òrgans de govern i personal de direcció del Consorci, pels danys i 
perjudicis causats en el desenvolupament de les seves tasques.  
 
La Comissió Executiva va ser informada en la sessió celebrada el 6 de febrer de 2020. 
 
Pren la paraula la secretària i exposa que l’objecte d’aquest expedient és la contractació 
d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil dels membres dels òrgans de govern, 
gerent i càrrecs de comandament del Consorci, quedant incloses:  
 

- Les persones físiques que hagin estat designades com a representants legals d’una 
persona jurídica mentre exerceixen les funcions de President o qualsevol altre càrrec 
de Comandament del CONSORCI. 

- L’exercici de l’activitat del Secretari/ària. 
- Els hereus, els marmessors, els drethavents o la massa hereditària de qualsevol 

assegurat mort, així com els representants legals o els drethavents de qualsevol 
Assegurat legalment incapacitat o insolvent, però únicament en relació amb la 
Reclamació que sigui conseqüència d’un Acte danyós comés per aquest Assegurat. 

- Qualsevol empleat passat, present o potencial del CONSORCI. 
 

Es garantirien les següents responsabilitats de l’assegurat: 
 

- Tota pèrdua assumida o no assumida per l’entitat assegurada. 
- Despeses de representació legal.  
- La part de pèrdua que constitueixi despeses de representació legal que resultin d’una 

investigació formal. 
- Tota pèrdua en relació amb qualsevol reclamació en matèria laboral. 
- Les despeses de publicitat fins a l’import equivalent al 10% del límit d’indemnització 

establert, amb un màxim de 200.000,00€ per pèrdua i període d’assegurança. 
- Tota pèrdua en relació amb qualsevol reclamació presentada contra qualsevol 

assegurat que, a petició de l’entitat assegurada, exerceixi un càrrec directiu en 
qualsevol entitat participada que figuri coberta expressament. 
 

S’entendrà per sinistre la producció per acció o omissió d’un resultat danyós, que causi un 
perjudici efectiu, avaluable individual i econòmicament, respecte a una persona o grup de 
persones, existint un nexe causal entre l’acció o omissió i el dany, i, com acte danyós tota 
acció o omissió portada a terme, suposadament portada a terme, intentada, o 
suposadament intentada, amb anterioritat o durant el període d’assegurança, per qualsevol 
assegurat en el desenvolupament del seu càrrec directiu, o per qualsevol afer que s’al·legui 
contra qualsevol assegurat simplement per desenvolupar un càrrec directiu. 
 
Els límits d’indemnització s’estableixen en 2.000.000,00€ per sinistre i període 
d’assegurança.  
 
L’import de licitació és de  4.000 € / any, més IVA , per un període de tres anys, i el 
procediment d’adjudicació obert simplificat sumari. 
 
El Gerent pren la paraula i informa que atès que al Consell General celebrat el 19 de juliol 
de 2020 es va delegar en la Gerència ser l’òrgan de contractació del Consorci - acord que 
va ser publicat al DOGC 8178, de 16 de juliol de 2020 - , durà a terme l’inici i tramitació, fins 
a l’adjudicació i formalització del contracte, d’aquest expedient com a òrgan de 
contractació. Un cop duta a terme donarà compte al Consell General. 
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El Consell General que es dona per assabentat i mostra la seva conformitat.  

 
 

6.- Estratègia de comunicació del Consorci. Pla de participació i membres del grup 
motor. 
 

El gerent pren la paraula i exposa els quatre grans objectius del pla de comunicació: 

 
1. La informació: facilitar informació clara, comprensible i amb transparència a la 

ciutadania sobre el procés participatiu i el PDU. 
2. El consens: aconseguir el més ample consens ciutadà a la proposta urbanística. 
3. La participació: impulsar la participació ciutadana a través de donar credibilitat al 

projecte i aconseguir que s’hi vinculin el ventall més ampla de la ciutadania. 
4. Minimització dels possibles impactes negatius dels detractors de la iniciativa. 

 

Els fonaments de l’estratègia comunicativa són: 

 
1. Un relat únic i compartit, comprensiu, que abasti tot el procés de transformació i que 

interpel·li a la ciutadania. 
2. I una participació que incorpori el més gran nombre de ciutadanes i ciutadans, amb 

diferents canals d’informació i de participació 
 
 

Els objectius de la participació son facilitar informació clara, comprensible i amb 
transparència, posar a debat la proposta d’elaboració del PDU, i establir una relació estreta 
i continuada amb agents i ciutadania 
 

Les fases del pla de comunicació són la fase informativa, per apropar els continguts al 
conjunt de la ciutadania, mitjançant la posta en marxa del pla de comunicació i difusió, 
entrevistes bilaterals amb actors claus, i sessions amb experts. 

 La fase deliberativa de debat general sobre el model de ciutat  mitjançant cinc sessions de 
debat online dinamitzades i estructurades per especialistes, i l’ús dinàmic dels portals 
institucionals 

I, per últim, la fase de retorn, de rendiment de comptes recollida dels resultats de les fases 
anteriors, de presentació pública dels resultats i informe de retorn per mostrar la seva 
incidència en el Document d’Avanç del PDU. 
 
El seu inici es preveu a l’octubre de 2020 i la finalització amb el document d’avanç del PDU, 
al primer trimestre de 2021. 
 
S’adjunta com a document número 4 el document d’estratègia comunicativa del  Consorci. 
 
El grup motor estarà conformat per les següents persones: 
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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  

 
 
L’alcaldessa – presidenta de Santa Coloma de Cervelló pren la paraula i manifesta que, pel 
que fa a la primera participació, caldria dissenyar diferents escenari per la situació en la que 
ens puguem trobar a l’inici del Pla – donada la crisi sanitària actual -, de manera que els 
ciutadans no pensin que es fa perquè no hi participin. Desprès del temps dedicat a preparar la 
participació, es mereix fer-ho bé. 

 
El Consell General que es dona per assabentat i mostra la seva conformitat.  

 
 

7.- Presentació de la pàgina WEB del Consorci 
 
El Gerent exposa que ja està preparada la pàgina web del Consorci, que es posarà en 
marxa tan bon punt estigui adjudicat l’expedient de contractació del servei de comunicació i 
de relacions institucionals del Consorci urbanístic exposat anteriorment, i mostra el seu 
contingut. 
 
El Consell General que es dona per assabentat i mostra la seva conformitat.  
 
El senyor Albert Civit i la senyora Anna Martínez feliciten al Gerent pel disseny d’aquesta 
pàgina web. 
 

 
8.- Participació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consell General del Consorci, 
amb veu i sense vot. 
 
El Gerent exposa que a l’estar en elaboració el PDU de l’Àrea Metropolitana considera 
rellevant tenir un àmbit de debat per coordinar aquest PDU amb el PDU de l’Entorn de la 
Colònia Güell.  
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Per aquest motiu proposa generar una línia de contacte amb el Consell Comarcal i l’Àrea 
Metropolitana.  
 
El Consell General mostra la seva conformitat al respecte.  
 
9.- Precs i preguntes. 
 
El gener exposa que pel que fa al nou gerent s’han presentat 15 candidats, manifestant que 
considera important que participin les tres institucions en el procés de selecció, nomenant a 
diferents representants dels ens consorciats per participar en aquest procés. Els representants 
dels ens consorciats manifesten la seva conformitat i els notificaran al Gerent.  
 
Per altra banda, el senyor Agustí Serra sol·licita informació de l’estat de tramitació de 
l’expedient de contractació per a la redacció del PDU. El Gerent exposa que el procés està 
sent llarg, s’han obert els sobres i estant demanant algun aclariment al sobre C. Es preveu 
que a mitjans de setembre pugui haver un adjudicatari per començar a treballar en la redacció 
del PDU, un cop el contracte estigui formalitzat.  

 
 
10.- Aprovació i signatura de l’acta de la present sessió del Consell General. 
 
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, 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  

 


