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CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 

 
JUNTA DE GOVERN 

 
ACTA 1/2019 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 9 de maig de 2019, quan són les 
13,00 hores es reuneixen a la sala destinada a l’efecte de la seu del Consorci de la Colònia 
Güell, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Jesús Blanco Flórez,  
Vicepresident, que actua en substitució per absència del Sr. President, els membres integrants 
de la Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell que a continuació es relacionen, assistits 
tots pel Secretari, Sr. Lluís González Roig. 

 
ASSISTENTS 
 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN PRESENTS  
 
VICEPRESIDENT      Sr. Jesús Blanco Flórez 
 
MEMBRES      Sra. Marta Sahunt Enrich 

Sra. Delfina Alòs i Pla 
Sra. Anna Martínez i Almoril 

  
GERENT      Sra. Eugènia García Puig  
 
SECRETARI      Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR       Sr. Francesc Roldan Burgos 
 
 
MEMBRES QUE EXCUSEN ASSISTÈNCIA  
       Sr. Josep Perpinyà i Palau (President) 

Sr. Xavier Boltaina Bosch 
     Sr. Juan Pedro Pérez Castro 
 
 

El Sr. Jordi Roca Ventura excusa la seva assistència, constant el seu vot a efectes de 
constitució i votació com a delegat al Sr. Jesús Blanco, Vicepresident, de conformitat amb la 
comunicació enviada als efectes.  

 
Existint quòrum suficient per a la celebració de la sessió, pel Sr. President es declara 

oberta la sessió i es procedeix a tractar els assumptes previstos en l’ordre del dia. 
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1.-        Aprovar l’acta número 4/2018, corresponent a la sessió del dia 30 de novembre de 
2018. 

Els reunits aproven per unanimitat l’acta número 4/2018 corresponent a la 
sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2018. 

 
2.-  Ratificar la liquidació del pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici 2018, 
aprovada per Decret de la Presidència 6/2019, de 27 de febrer. 
 
                  Es llegeix la proposta de la Presidència que transcrita literalment diu: 
      

“Atès que el Departament de Comptabilitat de la Intervenció d’aquest Consorci, amb 
data 1 de febrer  d'enguany  va començar a iniciar les tasques de liquidació del Pressupost de 
l'exercici 2018. 

 
Atès que en el tancament i liquidació de l'exercici econòmic 2018, s'han 

acomplert les prescripcions de la llei 7/85 de Bases de Règim Local, el Reial Decret 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i Reial Decret 
500/1990 de 20 d'abril pel que es regula el Capítol I i del Títol sisè del Reial Decret 2/2004 . 

 
Vistos els articles  11 apartat 7) 29 i 30 dels estatuts  del Consorci de la Colònia 

Güell que regulen les competències de la  Junta General i el règim de comptabilitat i de rendició 
de comptes del Consorci. 

 
Atès que s'ha emès informe favorable per la Intervenció General d'aquesta 

Administració General. 
 
Atès que en virtut d’allò que es disposa a l'article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 

5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora, de les Hisendes Locals la competència per 
l'aprovació de la Liquidació de Pressupost pertany a Presidència. 

  
PRIMER.- Aprovar el RESULTAT PRESSUPOSTARI  del Consorci de la Colònia 

Güell corresponent  a  l'exercici de 2018 amb la composició següent: 
 

A/ RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

   a. Operacions  corrents 219.024,96 160.434,50  58.590,46 

   b. Altres operac.  no  financ. 0,00 26.081,39  -26.081,39 

1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

219.024,96 186.515,89  32.509,07 

2. Actius financers     

3. Passius financers     

RESULTAT PRESSUPOSTARI 219.024,96 186.515,89  32.509,07 

AJUSTOS     

4. Despeses finançades amb 
romanent de tresoreria 

    

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

  8.393,38  

6. Desviacions de finançament 
positives de l’exercici 

  0,00  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   40.902,45 
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SEGON.- Aprovar  L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST de l'exercici 2018. 
 

A/ ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

Cap. Descripció Pressupost Drets  
reconeguts 

Recaptació 
neta  

Pendent de 
cobrament Definitiu 

3. Taxes i altres 4.000,00 2.583,60 1.810,60 773,00 

4. Transferències corrents 154.834,10 154.834,13 154.834,13 0,00 

5. Ingressos patrimonials 59.605,90 61.609,23 45.137,28 16.471,95 

7 Transferències de capital 82.235,93 0,00 0,00 0,00 

8. Actius financers 20.528,07 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL 321.204,00 219.024,96 201.780,01 17.244,95 

 

ESTAT DE DESPESES 
 

Cap. Descripció Pressupost 
Definitiu 

Obligacions  
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

2. Despeses bens corrents 167.139,87 153.934,50 130.817,51 23.116,99 

4. Transferències corrents 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 

 Total operacions corrents 173.639,87 160.434,50 130.817,51 29.616,99 

6. Inversions reals 147.564,13 26.081,39 21.113,93 4.967,46 

 Total operacions de 
capital 

147.564,13 26.081,39 21.113,93 4.967,46 

 TOTAL 321.204,00 186.515,89 151.931,44 34.584,45 

 

B/ ESTAT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 
 
INGRESSOS 
 

Exercici 
 

Drets reconeguts Rectificacions Anul·lació 
Liquidacions 

Recaptació neta  Pendent de 
cobrament 

2017 5.954,29 0,00 0,00 5.594,29 0,00 

TOTAL 5.954,29 0,00 0,00 5.594,29 0,00 

 

DESPESES 
 

Exercici 
 

Oblig. Pendents de 
pagament  

Saldo inicial 

Rectificacions Pagaments realitzats  Obligacions pendents 
de pagament 

2017 17.655,56 0,00 17.655,56 0,00 

TOTAL 17.655,56 0,00 17.655,56 0,00 

 



 

 

4/23 

TERCER.- Aprovar EL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 de desembre de 2018 
en la composició següent: 
 

COMPONENTS   IMPORTS  ANY IMPORTS  ANY  ANTERIOR 

1. Fons Líquids  163.175,75  120.184,60 

2. Drets pendents cobrament   17.275,87  5.987,78 

    + del pressupost corrent 17.244,95  5.954,29  

    + del pressupost tancat     

    + d’operacions no pressupost. 30,92  33,49  

3. Obligacions pendents de pagament  19.549,02  19.896,02 

    + del pressupost corrent 34.584,45  17.655,56  

    + del pressupost tancat   347,00  

    + d’operacions no pressupostàries 1.897,26  1.893,46  

4. Partides pendents d’aplicació  299,73  646,73 

    - cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

    

   + pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

4.537,75  646,73  

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)  139.432,16  106.923,09 

II. Saldos de dubtós cobrament     

III. Excés de finançament afectat     

IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals (I-II-III) 

 139.432,16  106.923,09 

 

QUART.- Aprovar L'ESTAT DE ROMANENT DE CRÈDITS A 31 de desembre de 
2018  següent: 
 
       -     Romanent de crèdit ...........................      134.688,11 

- Compromesos ................................... 36.412,05 
- No compromesos .............................. 98.276,06 

 
Declarar crèdits incorporables per import de 112.960,45 d’acord al detall següent: 
 
 336 62900 2018 2 INVER 1  81.067,57 
 336 63200 2018 2 INVER 1       678,64 
 336 62900    31.214,24 
 

CINQUÈ.-  Ratificar el present decret en la propera Junta de Govern. 
 
SISÈ.-  Iniciar la tramitació administrativa per formar els Estats i els Comptes de 

l'exercici de 2018”. 
  

Els/les presents per unanimitat ratifiquen el present decret. 
 
 
3.-  Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2018. 
 

Es llegeix la proposta de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 

“Atès que el President del Consorci de la Colònia Güell ha rendit el Compte 
General del Consorci de la Colònia Güell de l’exercici 2018  de conformitat amb el que disposa el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de  
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les Hisendes Locals i en el Reial Decret 500/1990, de 24 d’abril, que desenvolupa en matèria 
pressupostària. 
 

Atès  que  l’article 122. 4 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim Jurídic del 
Sector Públic,  preveu que els  consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure’ls en 
el compte general de la Administració Pública de adscripció. 

 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat de 24 juliol de 2017 va 

aprovar l’adscripció d’aquest Consorci al sector públic d’aquest Consell Comarcal i vist que a 
l’article 2 dels estatuts del Consorci de la Colònia Güell, aprovats inicialment el 29 de setembre 
de 2017  preveuen que aquesta entitat està adscrita al sector públic del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, classificat com a grup 3, d’acord amb allò previst a disposició addicional 12a de la 
llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció feta per la llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat  de l’administració local.   

 
Atès que l’article 1 paràgraf quart  dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell 

estableixen que el règim jurídic es regularà pels seus estatuts i en el seu defecte per les normes 
reguladores del Règim local vigents a Catalunya, en qualsevol dels seus aspectes, inclòs el de 
gestió pressupostària i comptabilitat pública. 

 
  Vistos els articles  11 apartat 7) 29 i 30 dels estatuts  del Consorci de la Colònia 
Güell que regulen les competències de la  Junta Govern i el règim de comptabilitat i de rendició de 
comptes del Consorci. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern el Consorci de  

la Colònia Güell l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Consorci de la Colònia Güell 

corresponent a l’exercici 2018, de conformitat amb l’article 11.7 dels estatuts d’aquest Consorci. 
 
SEGON.-  Exposar al públic el Compte General mitjançant edicte en el BOPB i 

el taulell d’anuncis de la corporació durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest 
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions oportunes, que seran resoltes pel plenari de consorci 

 
TERCER.- Elevar els comptes i el resultat de l’exposició pública al Consell 

Comarcal per a la seva aprovació d’acord al previst en l’article 122. 4 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.” 

 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

 
 

ANNEX  I 
 
COMPTE GENERAL EXERCICI 2018 
 
Documentació que s’incorpora a l’expedient i s’adjunta a la present Acta com Annex I, Punt 3, 

Compte General corresponent a l’exercici 2018 del Consorci de la Colònia Güell en data 31 
de desembre de 2018. 
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4.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets a data 31 de desembre de 
2018. 

 
Es llegeix la proposta de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el 21 de gener 

de 2013, es va aprovar per primera vegada l’Inventari General de béns i drets d’aquest Consorci 
amb data de tancament al dia  31 de desembre 2012. 
 

Atès que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici 
de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que 
es renovi la corporació, en el segon, i que correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la 
rectificació i la comprovació de l’inventari; segons el que disposa l’article 222 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  

 
Atès que s’adjunten a l’expedient els Annexos, que incorporen les altes, baixes i 

millores de l’inventari produïdes durant l’any 2018 així com el resum Patrimonial de tot l’inventari 
un cop s’ha procedit a la seva rectificació a data 31 de desembre de 2018.  

 
Atès que l’esmentat inventari s’ha realitzat d’acord amb les prescripcions dels 

articles 106 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 
  Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del 
Consorci de la Colònia Güell en data 31 de desembre de 2018, d’acord amb els annexos que 
s’adjunten a l’expedient i s’aproven simultàniament, de conformitat amb les següents quantitats: 
 

TOTAL GENERAL BRUT:   515.530,59 € 
Amortització acumulada:     413.000,71 € 
Pendent Amortització:         102.529,88 € 

 
SEGON.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya i a la Subdelegació del Govern el present acord de rectificació de l’Inventari de béns i 
drets del Consoci de la Colònia Güell juntament amb una còpia dels annexos de la referida 
rectificació.” 
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
ANNEX  II 
 
RECTIFICACIÓ INVENTARI BÉNS I DRETS A DATA 31/12/2018 
 
Documentació que s’incorpora a l’expedient i s’adjunta a la present Acta com Annex II, Punt 4, 

rectificació de l’Inventari de Béns i Drets del Consorci de la Colònia Güell, a data 31 de 
desembre de 2018. 
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5.-  Aprovar la subscripció d’un Acord marc amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya, de col·laboració en activitats de formació, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic en actuacions relacionades amb la Cripta de la Colònia 
Güell. 

 
Es llegeix la proposta de la Presidència que transcrita literalment diu: 
 
“Atès que la Llei de ciència, la tecnologia i la innovació, de 1 de juny de 2011, 

constitueix un marc de referència per promoure la col·laboració de les universitats i les 
empreses, amb l’objectiu de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic. 

 
Atès que la Universitat és un organisme públic de caràcter multisectorial i 

pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i 
tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un 
dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema productiu. 

 
Atès que el Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública constituïda per a 

la gestió i administració de la propietat proindivisa de 3,29 Ha., que inclou l’església (Cripta) 
dissenyada per Antoni Gaudí, i els pinars que l’envolten, en el terme municipal de Santa Coloma 
de Cervelló. 

 
Atès que l’esmentada Cripta de la Colònia Güell, obra d’Antoni Gaudí, està 

inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, amb l’obligació de conservar, divulgar, 
protegir i restaurar el seu valor universal excepcional i que aquesta obligació comporta, entre 
d’altres aspectes, vetllar pel bon estat dels elements estructurals i decoratius, amb especial 
atenció al comportament i als processos d’envelliment dels materials utilitzats, així com vetllar 
per la qualitat i autenticitat de l’entorn de protecció. 

 
Atès que el Consorci de la Colònia Güell, d’acord amb l’article 7 dels seus 

estatuts està facultat per subscriure convenis de col·laboració amb persones o entitats públiques 
o privades, per a la consecució de les seves finalitats. 

 
Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya a través de l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura dirigeix i gestiona la Càtedra Gaudí des del 1956, per assumir la tasca 
de recerca i difusió a l’entorn de l’obra de Gaudí en l’àmbit acadèmic i científic, així com la 
salvaguarda del patrimoni gaudinià construït, contribuint a la seva conservació, preservació i 
restauració, esdevenint en l’actualitat en un centre de documentació i recerca d’abast 
internacional. 

 
Atès que la Universitat Politècnica de Catalunya disposa dels mitjans 

tecnològics i dels experts per assegurar la conservació, la protecció, la restauració de la cripta i 
la prevenció dels processos d’envelliment, així com dels laboratoris d’estudi per al tractament 
informàtic de l’obra de Gaudí. 

 
Atès que tant el Consorci com la Universitat estan d’acord a establir una 

col·laboració en els camps científics i tecnològics d’interès comú, àdhuc la participació en 
projectes conjunts tant d’àmbit nacional com internacional i vista la proposta de Conveni marc 
presentada per la Universitat . 

 

Atès que de conformitat amb l’article 11 dels estatuts d’aquest Consorci 
s’estableix que és funció de la Junta de Govern desenvolupar l’assoliment i contingut de les  
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finalitats consorciats, establint les directrius generals inspiradores del Consorci. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un Acord marc amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya, regulador de la col·laboració  en activitats de formació, investigació científica de 
desenvolupament tecnològic en actuacions relacionades amb la Cripta de la Colònia Güell de 
conformitat amb el document que s’annexa i s’aprova simultàniament i que conté els següents 
aspectes:  
 
Finalitat del conveni marc 
 
El present conveni marc té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació del Consorci i de la UPC 
en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la 
transferència de tecnologia desenvolupada per la Universitat, mitjançant convenis específics en 
el si dels departaments, els instituts i els centres universitaris. 
 
Amb la finalitat d’estructurar i planificar vies de col·laboració, les entitats que signen el 
document, han acordat desenvolupar línies de cooperació recíproca que, sense limitar-se al que 
a continuació s’exposa, es podrien concretar en:  
 

Àmbit de la recerca, transferència, valorització i difusió de l’obra de Gaudí 
 

- Organització d’activitats conjuntes relacionades amb la promoció de la recerca a l’entorn 
de l’obra de Gaudí, i en especial sobre la Cripta de la Colònia Güell. 

- Establiment de les mesures necessàries per difondre el coneixement del patrimoni  
gaudinià i fer-lo accessible a la comunitat investigadora. 

- Tractament dels arxius de l’obra de Gaudí que facilitin el seu coneixement i difusió 
 
Àmbit de la conservació, manteniment i preservació del patrimoni gaudinià 

 
- Organització d’activitats conjuntes destinades a la conservació, protecció i restauració 

del patrimoni gaudinià de la Cripta de la Colònia Güell, així com de la prevenció dels 
processos d’envelliment. 

 
Àmbit de la preservació i posada en valor del patrimoni natural i paisatgístic de 
l’entorn de la Cripta. 

 
-  Organització d’activitats conjuntes destinades a la conservació, protecció i restauració 

dels elements naturals (sòl i vegetació) i del paisatge de l’entorn de la Cripta de la 
Colònia Güell. 

 
Contingut dels convenis específics 
 
Cada projecte específic acollit a aquest conveni marc cal que sigui objecte d’un conveni que ha 
d’incloure, com a mínim, els següents aspectes: 
 

- Definició de l’objectiu. 
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- Descripció del treball i el seu termini d’execució. 
- Pressupost total, distribució temporal dels pagaments, i mitjans materials i humans 

que requereix el projecte. 
- Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzen de la 

coordinació i el desenvolupament del projecte. 
 

El contingut dels projectes específics s’establiria al voltant dels tres Àmbits expressats a la 
clàusula primera, sense limitar-se al que a continuació s’exposa: 
 

- Actuacions sobre la estructura de la Cripta de la Colònia Güell. 
- Tractaments de les humitats, conservació i restauració de l’edifici de la Cripta de la 

Colònia Güell. 
- Sensorització de l’edifici per realitzar un monitoratge remot dels seus paràmetres 

per prevenir els efectes de l’envelliment. 
- Catalogació, restauració i digitalització dels documents relatius a la Colònia Güell 

que es trobin dipositats a la Càtedra Gaudí de la UPC.  
- Escanejat làser tridimensional de la Cripta de la Colònia Güell  
- Recerca i difusió a l’entorn de l’obra de Gaudí en l’àmbit acadèmic i científic. 
- Recerca per a la restauració paisatgística de l’entorn de la Cripta de la Colònia 

Güell.  
 
En cas de contradicció entre l’establert en el present conveni marc i les condicions que s’acordin 
en els convenis específics que es puguin subscriure en l’execució del mateix, prevaldrà 
l’establert en els convenis específics. A més a més, en tot el no reglat en el conveni específic, 
serà d’aplicació el present conveni marc. 

 
SEGON.- Facultar al President del Consorci per a la signatura del documents 

necessaris per a la formalització del present acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) per al seu coneixement i als efectes oportuns.”  
 
Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 

   
 
ANNEX  III 
 
ACORD MARC AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 
Documentació que s’incorpora a l’expedient i s’adjunta a la present Acta com Annex III, Punt 5, 
subscripció d’un Acord marc amb la Universitat Politècnica de Catalunya en actuacions 
relacionades amb la Cripta de la Colònia Güell. 
 
 
II. PART DE CONTROL 
 
6.- Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 59/2018, de 29 de novembre de 2018, relatiu a aprovar 
obertura d’expedient per a la contractació del projecte d’obres Fase 2. “Acondicionament 
entorn Nord i Nord-oest Cripta Colònia Güell, acopi material no utilitzat i restes del taller 
Gaudí”. 
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“Vist  l’informe  de  necessitat  emès  pel  Coordinador  tècnic  responsable  del  
Consorci de la Colònia Güell d’aquesta entitat en data 29 de novembre de 2018 que s’adjunta a 
l’expedient, proposant l’obertura de l’expedient de contractació per a la licitació per procediment 
obert i tramitació simplificat sumari del contracte per la l’execució del projecte d’obres Fase 2. 
Acondiciament de l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament 
d’acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí, amb un 
tipus de licitació de 71.114,58 € més IVA, 
 

Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari, respecte a l’adequació dels plecs 

administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació pública i 
l’informe emès per l’interventor respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient per 
fer front a les despeses derivades de la present contractació. 

 
Atès que el contracte correspon als anomenats de obres, d’acord amb el que 

disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i que del 
contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació 
d’acord amb el previst a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018, de delegació de 

competències. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació del projecte d’obres 
Fase 2. Acondiciament de l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament 
d’acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí, per 
procediment obert simplificat sumari, i amb un tipus de licitació de 71.114,58 € més IVA. 

 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives reguladors d’aquest 
contracte, d’acord amb els documents que s’adjunten com a part integrant del present Decret i 
que s’aproven de forma simultània. 
 

TERCER.- Convocar concurrència d'ofertes per a l’adjudicació del contracte de 
referència mitjançant el procediment obert simplificat sumari. 
 

QUART.- Imputar la previsió de despesa de 86.048,64 € amb l’IVA inclòs a 
l’aplicació pressupostària 336 62900 de l’exercici 2018. 
 

CINQUÈ.- Publicar l’edicte de convocatòria de la licitació en el perfil del 
contractant del Consorci de la Colònia Güell, establint un termini de deu dies hàbils a comptar 
des del dia següent de la publicació al perfil del contractant per a la presentació de proposicions. 
 

SISÈ.- Donar compte del present decret a la propera sessió de la Junta de 
Govern que es celebri.” 
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b) Decret núm. 61/2018 , de 20 de desembre de 2018, , relatiu a aprovar la 
modificació de crèdits 3/2018. 
 

“Vist l’informe del tècnic referent del Consorci de la Colònia Güell que posa de 
manifest el següent: 

 
En el pressupost vigent, després de la darrera modificació, consta al capítol VI la 

partida pressupostària 336 62900, d’Altres inversions, amb una dotació de 140.021,13 €. 
 
En aquesta mateixa partida hi ha previst imputar dins l’any 2018 les despeses 

d’inversió  següents: 
 

- Reproducció del quadre La Pentecosta de la Cripta de la Colònia Güell. ......... 2.662,00 € 
- Instal·lació de sis punts de llum a l’interior de la Cripta ....................................  2.305,46 € 
- Execució de l’obra Fase 2. Acondiciament de l’entorn N-NO de la Cripta ...... 86.048,62 € 

 
D’aplicar-se aquestes despeses resultarà un saldo d’aquesta partida de 

26.730,57 €. 
 
En el capítol II del pressupost 2018 consta la partida 336 21500, de Reparació i 

conservació del mobiliari, amb una dotació de 4.110,00 €, dels quals estan encara disponibles 
3.359,80 € amb una previsió de despeses previstes fins final d’any que deixarien aquesta xifra 
aproximadament en 2.700,00 €. 

 
També en el capítol II del pressupost 2018 consta la partida 33622500, de 

Tributs, amb una dotació de 5.400,00 €, dels quals estan encara disponibles 5.181,65 € sense 
previsió de cap altra despesa prevista fins final d’any. 

 
Tenint en compte la necessitat d’ampliar en 6.500,00 € el crèdit de la partida 336 

62900 d’Altres inversions. 
 
Es constata que els recursos necessaris per la inversió poden ser obtinguts 

d’aquestes dues partides excedentàries. 
 
És per això que, atesa la necessitat de finançar la despesa prevista de 

Restauració dels vitralls del finestral F1 i substitució dels vidres provisionals dels finestrals F4, F5 
i F6 de la Cripta. Fase 1, i la direcció d’obra corresponent, es considera convenient procedir a 
una modificació de crèdit del pressupost 2018 del Consorci de la Colònia Güell, de manera que 
s’incrementi el crèdit de la partida 33662900 d’Altres inversions del capítol VI en 6.500,00 €, 
finançats amb 1.500 € a càrrec del crèdit existent a la partida 336221500 de Reparació i 
conservació del mobiliari i amb 5.000,00 € del crèdit de 5.181,65 € existent a la partida 
33622500, de Tributs. 

 
Vist l’informe de la Gerent del Consorci de la Colònia Güell. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor Accidental 
 
Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març,  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 
conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.-  Aprovar la modificació de crèdits 3/2018 de transferència de crèdits 

d’acord al següent detall: 
 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT     

DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 

336 62900 Altres inversions 140.021,13 6.500,00 0,00 146.521,13 

336 21500 
Reparació i conservació de 
mobiliari 

4.110,00 0,00 1.500,00 2.610,00 

336 22500 Tributs 5.400,00 0,00 5.000,00 400,00 

 TOTAL DESPESES  149.531,13 6.500,00 6.500,00 149.531,13 

 
SEGON.-  Donar compte del present Decret a la propera Junta de Govern.  
 
 
c) Decret núm. 62/2018, de 28 de desembre de 2018, relatiu a adjudicar el 

contracte d’obres per a l’execució del projecte “Restauració vitralls  finestral F-01 i 
substitució provisional vidres F-04,F-05 i F-06, de la capella Sant Crist de la Cripta de la 
Colònia Güell”. 
 

“Atès que en el marc de les actuacions de restauració de diversos elements de 
la Cripta de la Colònia Güell previstes pel Consorci de la Colònia Güell, i que es projecten 
segons les disponibilitats pressupostàries, el Consorci va adjudicar la redacció del “Projecte 
bàsic i d’execució de la Restauració dels vitralls del finestral F-01 i substitució dels vidres 
provisionals dels finestrals F-04, F-05 i F-06 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la Colònia 
Güell” Guitart Arquitectura i Associats s.l.p. incloent l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
 

Aquest projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern del 
Consorci del dia 20 de juny de 2018, sent sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública, sent 
publicat l’edicte al BOP del 25 de juliol, finalitzant el termini de trenta dies sense haver-se 
presentat cap al·legació, pel que va quedar aprovat definitivament el dia 27 d’agost de 2018. 
 

Atès que en tractar-se la Cripta d’un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional i inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco, es va trametre el projecte a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per tal que d’acord amb el procediment previst per la 
Llei del Patrimoni Cultural Català, sol·liciti a la Comissió Territorial de Patrimoni de Barcelona el 
corresponent informe favorable, tenint en compte que l’informe favorable va ser aprovat per 
l’esmentada Comissió el dia 21 de novembre de 2018. 
 

Atès que la justificació del projecte queda reflectida en el preceptiu document de 
necessitat i idoneïtat de la seva execució, el qual s’adjunta. 
 

Atès que l’actuació que es preveu consisteix en el següent: 
 

- En el cas del finestral F-01 es substitueixen els actuals vitralls per causa del mal estat de 
conservació de la pintura dels vidres, per vidres pintats i esmaltats al foc, igual que els 
vitralls dels finestrals del mateix tipus. 
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-  En el cas dels finestrals F-04, F-05 i F-06 de la capella del Sant Crist, es substitueixen 
els vidres provisionals incolors per vidres de també pintats i esmaltats al foc.  

- El disseny del color ha estat realitzat prèviament pel mestre vitraller Pere Cánovas, autor 
dels actuals vitralls de color de la Cripta. 

 
Atès que el projecte preveu dues fases: 
 

- Fase 1, corresponent a la restauració del finestral F01amb forma de rosassa i un pressupost de 
23.080,72 € (27.927,67€ amb l’IVA inclòs) 
- Fase 2, corresponent ala substitució dels vidres dels finestrals de la capella del Sant Crist, amb 
un pressupost de 10.028,58 € ( 14.440,15 € amb l’IVA inclòs). 
 

Atès que el Pressupost total del projecte és de 35.014,73 € (42.367,82 € amb 
l’IVA inclòs). 
 

Atès s’ha tingut en compte que l’artista i mestre vitraller Pere Cánovas, autor 
dels vitralls existents a la Cripta i del disseny dels nous que es preveuen en el projecte encara 
està viu i en condicions de intervenir d’alguna manera en l’execució dels nous vitralls. Per això es 
considera que l’empresa que presenti l’oferta per executar l’obra, ha de comptar amb la 
participació del Sr. Pere Cànovas.  

 
Atès que per aquest motiu s’ha considerat convenient sol·licitar una oferta a 

l’empresa que garanteixi la participació del Sr. Pere Cànovas en l’execució del projecte. 
 
Atès que l’empresa URCOTEX Inmobiliaria S.L.U. compta amb la col·laboració 

de l’artista Pere Cánovas i que aquesta ha presentat al Consorci de la Colònia Güell el seu 
pressupost per executar l’esmentat projecte segons el detall següent: 
 
Fase 1:    22.619,11 €  IVA exclòs (IVA: 4.750,01 €) 
Fase 2:    11.695,33 €  IVA exclòs (IVA: 2.456,02 €) 
Total:       34.314,44 €  IVA exclòs (IVA: 7.206,03 €) 

 
Vist l’informe emès pel responsable tècnic del Consorci de la Colònia Gúell, de 

data 27 de desembre de 2018, amb diligència de proposta de Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient on es considera convenient adjudicar el contracte a URCOTEX Inmobiliaria s.l.u. 

 
Vist que en ús de les facultats que l’article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), atribueix a aquest òrgan de 
contractació, conforme la Disposició Addicional Segona de la LCSP, en compliment del que 
disposa l’article 118 de la LCSP. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’ Execució del projecte d’obres 
de “Restauració dels vitralls del finestral F-01 i substitució dels vidres provisionals dels finestrals 
F-04, F-05 i F-06 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la Colònia Güell” a favor de 
l’empresa URCOTEX Inmobiliaria S.L.U, amb NIF B-08948267, per l’import que es detalla a 
continuació: 
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PREU SENSE IVA TIPUS D’ IVA IMPORT  IVA PREU IVA INCLÒS 

34.314,44 € 21% 7.206,03 € 41.520,47 € 

 
SEGON.- Aprovar la plurianualitat de la despesa, autoritzant i disposar la 

despesa de 34,314,44€ a càrrec de les següents partides: 
 

 

Descripció unitat Preu unitat Nombre d’unitats 

FASE 1 22.619,11 € + 4.750,01 € (IVA) =   27.369,12 € 1 

FASE 2 11.695,33 € + 2.456,02 € (IVA) =   14.151,35 € 1 

 

Exercici pressupostari 

 

Partida 

 

Despesa 

2018 336 62900  27.369,12 € 

2019 336 62900  14.151,35 € 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a URCOTEX IMMOBILIARIA SLU, 

perquè en tingui coneixement i als efectes escaients. 
 
QUART.- Registrar el present contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 
 
d) Decret núm. 63/2018 , de 28 de desembre de 2018 , relatiu a adjudicar la 

Direcció d’obra i Coordinació  Seguretat i Salut de l’obra “Restauració vitralls  finestral F-
01 i substitució provisional vidres F-04,F-05 i F-06, de la capella Sant Crist de la Cripta de 
la Colònia Güell”. 
 

“Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 63/2018 de 28 de desembre 
s’ha adjudicat al Consorci de la Colònia Güell l’execució del projecte d’obres Restauració dels 
vitralls del finestral F-01 i substitució dels vidres provisionals dels finestrals F-04, F-05 i F-06 de 
la capella del Sant Crist de la Cripta de la Colònia Güell, hi ha la necessitat de contractar la 
direcció facultativa de l’obra i la coordinació de seguretat i salut d’aquesta. 

 
Atès que s’ha demanat un pressupost a l’empresa redactora del projecte, Guitart 

Arquitectura i Associats s.l.p. ja que aquesta empresa coneix amb profunditat el projecte i la 
problemàtica del conjunt de l’edifici. 
 

Atès que Guitart Arquitectura i Associats s.l.p. ha lliurat al Consorci de la Colònia 
Güell el pressupost per a la Direcció de l’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut, amb un 
import de 3.177,79 € més IVA (3.845,12 € amb l’IVA inclòs). 

 
Vist l’informe emès pel responsable tècnic del Consorci de la Colònia Gúell, de 

data 28 de desembre de 2018, amb diligència de proposta de Gerència i que s’incorpora a 
l’expedient.  

Vist que en ús de les facultats que l’article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), atribueix a aquest òrgan de 
contractació, conforme la Disposició Addicional Segona de la LCSP, en compliment del que 
disposa l’article 118 de la LCSP. 
 

Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
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RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar la Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut de 
l’obra Restauració dels vitralls del finestral F-01 i substitució dels vidres provisionals dels 
finestrals F-04, F-05 i F-06 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la Colònia Güell” a favor de 
Guitart Arquitectura i Associats s.l.p. B64949704, amb un import de 3.177,79 € més IVA 
(3.845,12 € amb l’IVA inclòs). 
 

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa 3.177,79 € més IVA 
(3.845,12 € amb l’IVA inclòs) a càrrec de la partida 336 62900 dels pressupost del 2018. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a Guitart Arquitectura i Associats s.l.p., 

perquè en tingui coneixement i als efectes escaients. 
 
QUART.- Registrar el present contracte en el Registre Públic de contractes.” 

 
 

e) Decret núm. 65/2018 , de 28 de desembre de 2018 , relatiu a classificar 
les ofertes presentades en la licitació per a la contractació del projecte d’obres Fase 2. 
“Acondicionament entorn Nord i Nord-oest Cripta Colònia Güell, acopi material no utilitzat 
i restes del taller Gaudí”. 

 
 “ Vist que per Decret de Presidència núm. 59/2018, de 29 de novembre, es va 

aprovar l’obertura de l’expedient de contractació del projecte d’obres Fase 2. Acondiciament de  
l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament d’acopis de material i 
altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí, per procediment obert 
simplificat sumari. 

 
Atès que dins del termini de presentació d’ofertes, han presentat les següents 

empreses: 
 

- BERGAVIA OBRES S.L.                      NIF B 66942525 
- URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U.        NIF B 08948267 
- VALLVIA S.L.                                        NIF B 63904866 
- B-BIOSCA S.L.                                     NIF B 25250598 
- MOIX SERVEIS I OBRES S.L.             NIF B 61420352 
- RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L.   NIF B 43467968 

 
Vist que d’acord amb la fórmula establerta en la clàusula 12 del Plec de 

clàusules administratives particulars, l’oferta que ha obtingut la puntuació més elevada és la 
presentada per l’empresa Urcotex inmobiliaria S.L.U, d’acord amb la taula de puntuació que es 
detalla a continuació: 
 

Empresa 
Proposició econòmica 

(sense IVA) 
Puntuació 

BERGAVIA OBRES S.L.                 67,850,42 €  91,799 

URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U.   67.558,85 € 100,000 

VALLVIA S.L 68.696,68 €  68,000 

B-BIOSCA S.L 70.759,00 €  10,000 

MOIX SERVEIS I OBRES S.L.        70.047,84 €  30,844 

RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L 68.412,23 €  75,999 
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 Vist l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018, de delegació de 
competències. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 
  PRIMER.- Classificar per ordre decreixent les ofertes presentades en la licitació 
per a la contractació del projecte d’obres Fase 2. Acondiciament de l’entorn Nord i Nord-oest de 
la Cripta de la Colònia Güell i endegament d’acopis de material i altres elements d’obra no 
utilitzats i de les restes del taller Gaudí. 
 

Empresa 
Proposició econòmica 

(sense IVA) 
Puntuació 

URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U.   67.558,85 € 100,000 

BERGAVIA OBRES S.L.                 67,850,42 €  91,799 

RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L 68.412,23 €  75,999 

VALLVIA S.L 68.696,68 €  68,000 

MOIX SERVEIS I OBRES S.L.        70.047,84 €  30,844 

B-BIOSCA S.L 70.759,00 €  10,000 

 
SEGON.-  Requerir  a  l’empresa  URCOTEX  INMOBILIARIA  S.L.U.  perquè  

presenti dins el termini de 7 dies hàbils la documentació descrita a clàusula 19 del Plec de 
clàusules administratives particulars. 

 
TERCER.- Comunicar el present Decret a les empreses participants de la 

licitació així com publicar en el perfil del contractant. 
 
 
f) Decret núm. 1/2019, de 14 de gener de 2019, relatiu a adjudicar el 

contracte d’execució de l’obra Fase 2. “Acondicionament entorn Nord i Nord-oest Cripta 
Colònia Güell, acopi material no utilitzat i restes del taller Gaudí”. 

 
“ Vist que per Decret de Presidència núm. 59/2018, de 29 de novembre, es va 

aprovar l’obertura de l’expedient de contractació del projecte d’obres Fase 2. Acondiciament de 
l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament d’acopis de material i 
altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí, per procediment obert 
simplificat sumari 

 
Vist que per Decret 65/2018, de 28 de desembre, es va aprovar la classificació i 

requeriment a l’empresa Urcotex Inmobiliaria s.l.u, empresa que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa, que presenti la documentació establerta en la clàusula 19 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 

 
Vist que dins del termini legalment establert l’empresa Urcotex Inmobiliaria s.l.u 

ha presentat la documentació requerida, es considera convenient aprovar l’adjudicació del referit 
contracte. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018, de delegació de 

competències. 
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Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U. de NIF B 
08948267 el contracte d’execució de l’obra Fase 2. Acondiciament de l’entorn Nord i Nord-Oest 
de la Cripta de la Colònia Güell i endegament dels acopis de material i altres elements d’obra no 
utilitzats i de les restes del taller Gaudí, per l’import de 67.558,85 € (seixanta-set mil cinc-cents 
cinquanta-vuit euros amb vuitanta-cinc cèntims) més IVA (81.746,21 € amb l’IVA del 21% inclòs). 
 

SEGON.- Imputar la despesa de 81.746,21 € amb l’IVA inclòs, a la partida 
pressupostària corresponent de l’exercici 2019. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a les empreses BERGAVIA OBRES 
S.L., URCOTEX INMOBILIARIA S.L.U., VALLVIA S.L., B-BIOSCA S.L., MOIX SERVEIS I 
OBRES S.L., i RÈCOP, RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L. 

 
QUART.- La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant 

l’acceptació de l’adjudicació per part del contractista que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 

CINQUÈ.- Publicar aquest contracte en el Registre Públic de contractes. 
 
SISÈ.- Comunicar el present Decret al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

L’Institut Català del Sòl, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
perquè en tinguin coneixement i als efectes. 
 

SETÈ.- Ratificar el present acord en la propera sessió de la Junta de Govern del 
Consorci de la Colònia Güell. 

 
 
g) Decret núm. 2/2019, de 22 de gener de 2019, relatiu a autoritzar a 

l’Interventor General  a fi de sol·licitar certificat per a tramitació telemàtica.  
 

“Vist que en data 16 de novembre de 2002, es va publicar en el BOE l’Ordre del 
Ministeri d’Hisenda 2894/2002, de 8 de novembre, per la que s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la presentació telemàtica per internet de la declaració ajustada al 
model 111 a presentar per les Administracions públiques. 
 

Vist que a l’article primer  de l’esmentada ordre s’estableix  que els retenedors o 
obligats a ingressar a compte que tinguin la consideració d’administracions públiques, amb l’últim 
pressupost anual, aprovat amb anterioritat a l’inici de l’exercici, que superi la quantitat de sis 
milions, estan obligats a la presentació mensual de la declaració i ingressos de les quantitats 
retingudes i els ingressos a compte corresponents als rendiments del treball, d’activitats 
econòmiques , premis i determinades imputacions de rendes,  i han d’efectuar la presentació de 
l’esmentada declaració, ajustada al model 111, per via telemàtica, amb arreglo al procediment 
que estableix l’esmentada ordre. 
 

Atès que per a la presentació telemàtica del model 111 d’Administracions 
públiques s’ha d’obtenir el certificat d’usuari CLASE 2 CA expedit per la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. 
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Atès que l’administració sol·licitant ha d’autoritzar per a l’obtenció del certificat, 
mitjançant document a l’efecte, a la persona designada usuària del Certificat. 

 
Vist que per Decret de la Presidència del Consorci de la Colònia Güell del dia  

26 de maig de 2016,  es va designar com a Interventor General d’aquest Consorci al Sr. 
Francesc Roldan Burgos amb efectes des del dia 13 de maig de 2016.  
 
  Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 RESOLC 
 

PRIMER.-  Autoritzar a la Sr. Francisco Roldan Burgos, amb DNI 37664864H  , 
a Interventor General d’aquest  Consorci als efectes de representar Consorci de la Colònia Güell 
amb CIF V60415999, a fi de sol·licitar el certificat d’usuari Clase 2 CA expedit per la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda per a la tramitació telemàtica dels 
lliuraments a compte de l’IRPF (model 111) o qualsevol altre documentació que sigui necessària 
presentar mitjançant tramitació telemàtica.” 

 
 
h) Decret núm. 3/2019, de 5 de febrer de 2019, relatiu a aprovar la devolució 

de garantia corresponent a l’anterior contracte de servei de neteja del recinte de l’església 
de la Colònia Güell.  
 

“Atès que el Consorci de la Colònia Güell va adjudicar el contracte de serveis de 
neteja del recinte de l’església de la Colònia Güell a l’empresa RAMCOM S.A. mitjançant Decret 
número 35 de 01/07/2016. 

 
Atès que aquest contracte va ser vigent des del dia 4 de juliol de 2016 fins al  dia 

30 de juny de 2018, tenint en compte que un cop finalitzat l’esmentat contracte el servei ha estat 
objecte d’una nova contractació. 

 
Atès que amb la formalització del contracte, RAMCOM S.A. va dipositar una 

garantia per valor de 2.377,82 € en forma d’aval bancari del Banc de Sabadell amb registre  núm. 
10001056866. 

 
Atès que els serveis realitzats en el marc del contracte esmentat han estat 

executats d’acord amb les previsions dels plecs de clàusules i les indicacions del responsable 
tècnic del Consorci, no havent-hi cap responsabilitat pendent per part del contractista. 

 
Atesa aquesta circumstància, en aplicació de la legislació de contractes 

correspon procedir a la devolució de la garantia presentada per RAMCOM S.A. amb motiu de 
l’esmentat contracte. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia dipositada per RAMCOM S.A. 

amb NIF A08371114 per a l’execució del contracte de servei de neteja del recinte de l’església 
de la Colònia Güell adjudicat en data 1 de juliol de 2016 per valor de 2.377,82  € ( dos mil tres- 
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cents setanta –set euros amb vuitanta-dos cèntims) en forma de d’aval bancari del Banc de 
Sabadell núm. de registre 10001056866. 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a RAMCOM S.A. per al seu coneixement i 

als efectes oportuns.” 
 
 
i) Decret núm. 4/2019, de 22 de febrer de 2019, relatiu a aprovar 

l’adjudicació dels serveis d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018.  
 
“Vist l’article 122  de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del Sector 

Públic, i l’article 35 dels Estatus del Consorci de la Colònia Güell, que preveuen que els 
consorcis estaran subjectes al règim de pressupostari, comptabilitat i control de l’Administració 
Pública a la que estén adscrits així com que en tot cas, es portarà a terme una auditoria dels 
comptes anuals, que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la que s’hagi 
adscrit el consorci. 

     
Atès que  l’empresa  d’auditoria Tax and Auditing Consultants, SL.  ha presentat 

oferta que s’adjunta, per a la realització de l’auditoria dels comptes anuals del  Consorci de  la 
Colònia Güell que comprèn el balanç de situació, el compte de resultats econòmic-patrimonial, 
l’estat de canvis en el patrimoni net, la liquidació del pressupost  i la memòria per a l’exercici 
anual finalitzat el 31 de desembre de 2018 per un import de 1.260€. A aquest import 
s'addicionaran les despeses que s’incorrin a compte de la Consorci (taxes oficials, 
circularitzacions a tercers,  missatgeria...) i l'IVA corresponent. 

 
Atès que aquest contracte té la consideració de menor segons el que disposa 

l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.  
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa Tax and Auditing Consultants SL de 

la realització de l’auditoria dels comptes anuals del Consorci de  la Colònia Güell, que comprèn el 
balanç de situació, el compte de resultats econòmico-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, la liquidació del pressupost  i la memòria a l’exercici anual que finalitza el 31 de desembre de 
2018, per import de 1.260€( mil dos-cents seixanta euros). A aquest import s'addicionaran les 
despeses que s’incorrin a compte del Consorci  i l'IVA corresponent. 
 

SEGON.-  Aplicar la  despesa  prevista a la partida pressupostària 432 22706 
d’estudis i treballs tècnics  de l’exercici 2019 que es crea amb l’aprovació de la despesa. 

 
TERCER.-  Donar compte del pressent Decret  en la propera sessió  que es celebri de 

la Junta de Govern d’aquest Consorci . 
 
QUART.- Comunicar el present Decret a l’esmentada empresa perquè en tingui 

coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.-  Registrar el contracte en el Registre públic de contractes.” 
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j) Decret  núm. 5/2019,  de  22  de  febrer  de  2019,  relatiu  a  aprovar  la  
modificació de crèdits 1/2019. 
 

“Atès que durant l'exercici proppassat no pogueren estar realitzats la totalitat dels  
projectes i les activitats amb finançament afectat consignats en el Pressupost així com despeses 
compromeses d’acord al següent detall: 

 
336 62900 2018 2 INVER 1 Restauració Cripta i entorn  Colònia Güell  81.067,57 
336 63200 2018 2 INVER 1 Restauració Cripta i entorn Colònia Güell       678,64 
336 62900 Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut restauració de vitrals   3.845,12 
336 62900 Restauració de vitrals F4-F5-F6     27.369,12 

 
Atès  que  l'article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,estableix que els crèdits per a projectes finançats 
amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte quan es desisteixi total o 
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 

 
Vist l’informe de la Gerent, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’intervenció, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Per tot això aquesta Presidència en ús de les competències que legalment tinc 

conferides 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits 1/2019 d’incorporació al Pressupost 

de 2019 dels romanents de crèdits de despeses amb finançament afectat així com els  crèdits 
compromesos de l'exercici immediat anterior   i el seu finançament de conformitat amb el que 
estableix l’article 182.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 

Prog. Econom. Projecte Descripció Import 

336 62900 2018/2/INVER/1 Altres inversions 81.067,57 

336 62900   Altres inversions 31.214,24 

336 63200 2018/2/INVER/1 Edificis i altres construccions 678,64 

    Total 112.960,45 

     

Econòmica  Projecte Descripció Import 

 76101 2018/2/INVER/1 Diputació restauració cripta 82.235,93 

 87000   Romanent de tresoreria 30.724,52 

    Total 112.960,45 

 
 
SEGON.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern i al Ple del 

Consell Comarcal. 
 
 
k) Decret núm. 9/2019, de 21 de març de 2019, relatiu a adjudicar la 

Direcció d’obra, Coordinació de Seguretat i Seguiment Control Qualitat per les obres de  
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Fase 2. “Acondicionament entorn Nord i Nord-oest Cripta Colònia Güell, acopi material no 
utilitzat i restes del taller Gaudí”. 

 
 “Atès que en el marc de les actuacions de restauració de diversos elements de  

la  Cripta  de  la  Colònia  Güell  previstes  pel  Consorci  de  la  Colònia Güell, i que es projecten  
segons les disponibilitats pressupostàries, aquest Consorci va adjudicar la redacció del projecte 
“Fase 2. Acondiciament mínim de l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i 
endegament d’ acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller 
Gaudí”a Guitart Arquitectura i Associats s.l.p. incloent l’estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
Atès que aquest projecte va ser redactat i lliurat amb data de juliol de 2015, 

tenint en compte que el pressupost era de 61.821,40 € més IVA (74.803,89 € amb l’IVA inclòs), 
però atès el temps transcorregut des de la redacció del projecte, Guitart Arquitectura i Associats 
S.L.P. ha lliurat el projecte amb els preus actualitzats al Consorci de la Colònia Güell, de manera 
que el projecte està signat per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, amb un pressupost de 
71.114,58 € més IVA, i un pressupost d’execució per contracte -amb l’IVA inclòs- de 86.048,62 €. 

 
Atès que per Decret núm. 48/2018, de 9 d'octubre de 2018 es va aprovar 

inicialment el projecte bàsic i executiu de “Fase 2. Acondiciament mínim de l’entorn Nord i Nord-
oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament d’ acopis de material i altres elements d’obra 
no utilitzats i de les restes del taller Gaudí”, redactat per Guitart Arquitectura i Associats S.L.P., 
amb un pressupost de 71.114,58 € més IVA (86.048,62 € amb l’IVA inclòs), sent sotmès al 
preceptiu tràmit d’informació pública, de conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

 
Atès que es va procedir a la publicació del corresponent edicte al BOPOB en 

data 24 d’octubre de 2018 i un cop transcorregut el termini de 30 dies sense que s’haguessin 
presentat reclamació o al·legació alguna, va quedar definitivament aprovat sense necessitat de 
nou acord el dia 29 de novembre de 2019. 

 
Atès que en tractar-se la Cripta d’un edifici catalogat com a Be Cultural d’Interès 

Nacional i inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, es va trametre el projecte a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per tal que d’acord amb el procediment previst per la  
Llei del Patrimoni Cultural Català, sol·liciti a la Comissió Territorial de Patrimoni de Barcelona el 
corresponent informe favorable,tenint en compte que l’informe favorable va ser aprovat per 
l’esmentada Comissió el dia 16 de març de 2018. 

 
Atès que l’actuació que es preveu executar consisteix en el següent: 

 
- Desmuntatge de l’antiga pista de tennis i perfilat del terreny per adaptar-lo al del seu entorn.  
- En aquest espai, recol·locació de les peces de columnes i altres materials d’obra que van 
quedar per utilitzar en aturar-se la construcció de la Cripta. 
- Formació d’un graó de fusta adossat al muret del costat nord de l’antiga pista de tennis. 
- Restauració o desmuntatge de diversos murets de la zona. 
- Col·locació de mobiliari per una zona de descans, inclosa una font. 
- Conduccions d’aigua i electricitat per als serveis de la zona. 
- Col·locació de plafons informatius sobre materials dipositats. 
- Recuperació de les restes dels basaments del taller de Gaudí. 
- Plantació de pins en un sector de l’entorn. 
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Vist l’informe tècnic que s’adjunta a l’expedient en data 21 de març de 2019 on 
es motiva que es considera necessari contractar la Direcció d’obra, la Coordinació de Seguretat i 
Salut en fase d’execució i la Redacció i el Seguiment del Programa del Control de Qualitat per 
les obres de  “Fase 2.  Acondiciament  mínim  de  l’entorn  Nord  i  Nord-oest  de  la  Cripta  de la  
Colònia Güell i endegament d’ acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les 
restes del taller Gaudí” a Guitart Arquitectura i Associats S.L.P, per un import de 9.293,24 € (IVA 
no inclòs) segons pressupost de data 18 de febrer de 2019, que s’adjunta a l’expedient. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 2018, de delegació de 

competències a aquesta Presidència. 
 

Per tot això, aquesta Presidència en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Adjudicar a Guitart Arquitectura i Associats S.L.P, amb NIF 
B64949604 per un import de 9.293,24 € ( nou mil dos-cents noranta-tres euros amb vint-i-quatre 
cèntims) IVA no inclòs, corresponent a 11.244,82 ( onze mil dos-cents quaranta-quatre euros 
amb vuitanta-dos) IVA inclòs,  segons pressupost de data 18 de febrer de 2019, que s’adjunta a 
l’expedient, la Direcció d’obra, la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució i la 
Redacció i el Seguiment del Programa del Control de Qualitat per les obres de “Fase 2. 
Acondiciament mínim de l’entorn Nord i Nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i endegament 
d’ acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí”. 

 
SEGON.- Imputar la despesa de 11.244,82€ amb l’IVA inclòs, a la partida 

pressupostària 336-62900 corresponent de l’exercici 2019. 
 

TERCER.- Comunicar el present Decret a Guitart Arquitectura i Associats SLP 
per al seu coneixement i als efectes oportuns . 

 
QUART.- Publicar aquest contracte en el Registre Públic de contractes. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present Decret al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 

L’Institut Català del Sòl, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 

 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats. 

 
 
7.-      Precs i preguntes. 
 

L’Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Sra. Anna Martínez, intervé per 
comunicar la problemàtica referida al vial circulatori al davat de la Cripta. Comenta que es troba 
en molt mal estat, deteriorat, i que cal estar atent ja que pot derivar en incidents i conseqüents 
reclamacions patrimonials, que recaurien en el Consorci. 

 
La Sra. Eugènia García, Gerent, contesta que caldrà veure si el seu 

manteniment i reparació es podrà incloure en la pròrroga dels ajuts per inversions que fa la 
Diputació de Barcelona. 
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8.-  Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió 
 
  Tot i aquesta previsió de l’ordre del dia, atès que s’ha comunicat que es preveu 
dur a terme una sessió addicional de la Junta de Govern el proper dia 13 de juny, la present no 
serà la darrera sessió de la legislatura i per tant aquest punt es retira de l’ordre del dia quedant 
l’acta pendent d’aprovació per a la propera sessió. 
 
 
 
 

I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la 
Vicepresidència a les 13:45 hores, signant aquesta acta el Vicepresident del Consorci de la 
Colònia Güell juntament amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

. 

 


