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CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 

 
JUNTA DE GOVERN 

 
ACTA 2/2019 

 
 

A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el dia 13 de juny de 2019, quan són les 
9,30 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. Josep Perpinyà i Palau,  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  
 
PRESIDENT      Sr. Josep Perpinyà i Palau 
 
MEMBRES      Sra. Anna Martínez i Almoril  

(Alcaldessa Sta.Coloma de Cervelló) 
       Sr. Jordi Roca Ventura  
       (Diputació de Barcelona) 
        
GERENT      Sra. Eugènia García Puig  
 
SECRETARI      Sr. Lluís González Roig 
 
INTERVENTOR       Sr. Francesc Roldan Burgos 
 
 
MEMBRES  QUE  EXCUSEN  ASSISTÈNCIA  
        

Sr. Xavier Boltaina Bosch 
     Sr. Juan Pedro Pérez Castro 
 
 

El Sr. Jesús Blanco Flórez (Vicepresident), la  Sra. Marta Sahunt Enrich i la Sra. Delfina 
Alòs i Pla (INCASOL) excusen la seva assistència, tot i que consten el seus vots a efectes de 
constitució i votació, ateses les delegacions efectuades per aquesta sessió al President, Sr. 
Josep  Perpinyà  i  Palau,   de  conformitat  amb  les comunicacions enviades a la  Secretaria 
d’aquesta entitat.  
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 També hi és present el Sr. Andrés Andrés Jara, tècnic del Consell Comarcal responsable 
de la Colònia Güell. 

 
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. 
 
 

I. PART RESOLUTIVA 
 
1.-        Aprovar l’acta número 1/2019, corresponent a la sessió del dia 9 de maig de 2019. 
 

Els reunits aproven per unanimitat l’acta número 1/2019 corresponent a la 
sessió ordinària del dia 9 de maig de 2019. 

 
 

2.-  Aprovar una sol·licitud de la subvenció a la Diputació de Barcelona per a 
l’execució del les obres del projecte Fase 2 d’acondiciament de l’entorn nord i 
nord-oest de la Cripta. 

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

      
“Atès que la Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre de 2018, va aprovar 

una subvenció per concessió directa al Consorci de la Colònia Güell per finançar despeses 
d’inversió necessàries per a la restauració de la Cripta de la Colònia Güell, per un import total de 
82.235,93 euros, per a la realització de les següents actuacions: 

 
- 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. 

- Redacció del projecte de restauració dels vitralls del finestral F1 i substitució dels vidres 
provisionals dels finestrals F4, F5 i F6 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la 
Colònia Güell. 

- Restauració de les pintures de l’altar de la Sagrada Família de la Cripta de la Colònia 
Güell. 

 
Atès que l’atorgament de la subvenció es va comunicar en data 9 de novembre 

de 2018, tenint en compte que la despesa a justificar dins d’aquesta subvenció havia de ser per 
despesa realitzada dins del 2018 i la justificació econòmica s’havia de realitzar entre el 2 de 
gener i el 31 de març de 2019. 

 
Atès que les obres que s’han de realitzar presenten una complexitat important al 

ser obres a executar en un edifici que és patrimoni de la humanitat, i a més, la resolució 
comunicada per part de la Diputació de Barcelona, en data 8 de novembre de 2018, va 
impossibilitar fer els tràmits d’adjudicació de les obres objecte d’intervenció de la Fase 2 dins 
dels terminis fixats. 

 
Atès que per aquest motiu es va sol·licitar una pròrroga de subvenció a la 

Diputació de Barcelona, en data 29 de març de 2019, per poder ampliar el termini d’execució de 
les obres més enllà del 31 de desembre de 2018 i, per tant, el període de justificació econòmica. 
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Atès que un cop, la Diputació de Barcelona va informar al Consorci, al mes de 
maig de 2019, que no es podia adjudicar cap pròrroga d’execució de les obres previstes, es 
procedeix a la presentació de la justificació econòmica i tècnica d’aquelles actuacions que si que 
es van poder realitzar dins de l’any 2018, de conformitat amb la següent relació: 
 

- Redacció del projecte de restauració dels Vitralls F1 i substitució F4, F5 i F6 de la capella 
del Sant Crist de la Cripta de la Colònia Güell. 

- Les actuacions de restauració de les pintures de l’altar de la Sagrada Família de la Cripta 
de la Colònia Güell. 

- La redacció de l’actualització del pressupost del projecte de la Fase 2 d’acondiciament 
entorn Nord i Nord-Oest de la Cripta de la Colònia Güell. 

 
Atès que de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona per a 

l’exercici 2018, per un import total de 82.235,93 euros només s’ha pogut justificar 11.106,76 
euros. 
 

Atès que tanmateix, des del Consorci de la Colònia Güell es va aprovar, 
mitjançant Decret de Presidència número 1 de data 14 de gener de 2019, l’adjudicació a 
l’empresa Urcotex Inmobiliaria SLU el contracte d’execució de l’obra Fase 2. Acondiciament de 
l’entorn de 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 un import de 
81.746,21 euros amb l’iva inclòs. 
 

Atès que per Decret de Presidència número 9 de data 21 de març de 2019, es 
va aprovar l’adjudicació a Guitart Arquitectura i Associats S.L.P. la Direcció d’Obra, la 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i la redacció i el seguiment del programa de 
control de qualitat per a les obres de la Fase 2 d’Acondiciament de l’entorn de 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 un import de 11.244,82 euros amb l’iva inclòs. 
 

Vist l’informe tècnic amb data 4 de juny de 2019, que s’adjunta a l’expedient, on 
es recull que la present proposta es justifica en la circumstància que cal tramitar aquesta 
sol·licitud de subvenció de manera urgent per tal que la Diputació de Barcelona pugui fer els 
tràmits oportuns per fer l’atorgament dins dels terminis previstos i aquesta pugui ser comunicada 
abans de la finalització de l’exercici pressupostari 2019, tenint en compte que les activitats per a 
les que es demana subvenció ja estan contemplades dins de les actuacions del Consorci de la 
Colònia Güell i totes dues actuacions han estat aprovades i adjudicades mitjançant Decret de 
Presidència, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici 
rellevant per a l'adequada administració del Consorci de la Colònia Güell i, en conseqüència, per 
a l'interès públic. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, dins 

de l’exercici pressupostari 2019, per un import total de 92.991,03 euros, per als següents 
conceptes: 
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- Execució de l’obra Fase 2. Acondiciament de l’entorn de 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. 

- Direcció d’Obra, la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i la redacció i el 
seguiment del programa de control de qualitat per a les obres de la Fase 2 
d’Acondiciament de l’entorn de 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. 

 
SEGON.- Notificar el present acord 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 al efectes oportuns.  
 
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
3.-  Aprovar l’atorgament de la subvenció a l’associació “La Colònia Modernista” per 

al suport a la XIXa. edició de la Festa del modernisme de la Colònia Güell. 
 

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

“Atès que l’Associació La Colònia Modernista ha demanat al Consorci de la 
Colònia Güell un ajut per finançar la 18na Festa del Modernisme de la Colònia Güell. 

 
Atès que en els darrers anys, el Consorci ha donat suport econòmic i logístic a 

l’Associació per tal de fer possible la Festa del Modernisme, l’objectiu de la qual coincideix amb 
una de les funcions del Consorci: la promoció de la Colònia Güell, i més concretament a la 
conservació i difusió del patrimoni que administra. Amb el suport a la Festa, el Consorci 
contribueix a enfortir el teixit associatiu i la vinculació d’aquest amb els valors patrimonials de la 
Colònia Güell. 

 
Atès que l’esmentat suport s’ha formalitzat els anys anteriors mitjançant una 

previsió pressupostària d’una partida finalista de transferència corrent a l’Associació La Colònia 
Modernista.  

 
Atès que en la mateixa línia d’anys anteriors, el pressupost 2019 del Consorci de 

la Colònia Güell preveu una partida finalista de transferències corrents –la 33648001- a 
l’Associació la Colònia Modernista.  

 
Atès que la XIXa edició es preveu realitzar els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2019 

i es considera igualment el paper positiu que aquesta festa té en la promoció de la imatge de la 
Colònia Güell i en la valorització del seu patrimoni. 

 
Atès que com l’any anterior, l’Associació La Colònia Modernista ha demanat al 

Consorci de la Colònia Güell disposar de la Cripta el dia 19 d’octubre a les 19 hores per l’acte 
inaugural de la Festa del Modernisme seguit d’un concert de corda allí mateix. 

 
Atès que es considera convenient que el Consorci de la Colònia Güell doni 

suport a l’Associació i a la celebració de la XIXa Festa del Modernisme, així com amb 
l’autorització per celebrar l’acte inaugural a la Cripta. 
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Atès que l’import de 6.700€ de la subvenció proposada està disponible a la 

partida pressupostària 336 48001 de l’exercici 2019. 
Atès el que es preveu en l’article 25.2.m de la Llei 7/1985 de Bases i de Règim 

Local, en aquest cas correspon que el Consorci aprovi l’atorgament de la subvenció i el 
pagament d’aquesta  prèvia justificació de les activitats subvencionades.  

 
  Vist l’informe tècnic de 4 de juny de 2019 que s’adjunta a l’expedient on es 
motiva que la present proposta es justifica en la circumstància que cal donar resposta de manera 
immediata a la petició formulada per l’Associació la Colònia Modernista per tal que puguin 
conèixer si compten amb la subvenció que anualment els atorga el Consorci de la Colònia Güell, 
per tal de planificar i iniciar les diferents activitats de preparació de la Festa del Modernisme. A 
més, aquesta subvenció està contemplada de manera nominativa dins del pressupost de 
despesa del consorci, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se'n derivi 
un perjudici rellevant per a l'adequada administració del Consorci de la Colònia Güell i, en 
conseqüència, per a l'interès públic. 

 
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 

següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament, a favor de l’Associació de la Colònia 
Modernista, de la subvenció que tot seguit es detalla: 
 

PROJECTE/ACTIVITAT DATA/PERÍODE 
D’EXECUCIÓ 

APORTACIÓ 
CONSORCI COLÒNIA 

GÜELL 
PARTIDA 

XIXa. Festa del 
Modernisme de la 
Colònia Güell 

Any 2019 6.700,00 Euros 336.48001 

 
SEGON.- Aprovar l’autorització a l’Associació de la Colònia Modernista per a 

utilitzar la Cripta de la Colònia Güell per realitzar l’acte de presentació de la Festa del 
Modernisme el dia 18 d’octubre de 2019. 
 

TERCER.- Comunicar a l’entitat l’Associació de la Colònia Modernista, que  
 

 Que haurà d’acceptar per escrit la subvenció atorgada dins el termini de 10 dies a partir 
de la notificació del present acord. 

 Que la present subvenció serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats.  

 Que l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el 
cost total del projecte d’activitat a desenvolupar. 

 Els beneficiaris hauran de comunicar la petició í/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.700,00€ a càrrec a la partida 

336.48001. 
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CINQUÈ.- Aprovar que la forma de pagament de l'esmentada quantitat es realitzi  

de mitjançant transferència bancària amb càrrec a la partida assenyalada, no subjecte a garantía 
de cap tipus. El pagament de la subvenció es produirà després d’haver-se produït la justificació 
de les activitats subvencionades. 

 
SISÈ.- Assabentar a la indicada entitat que la justificació l'haurà de fer dins del 

termini de dos mesos, a comptar des de la data de finalització de la XIXa. Festa del Modernisme, 
mitjançant la presentació d'una instancia signada pel/per la Secretari/ària o legal representant de 
la beneficiària, adreçada a la Presidència del Consorci de la Colònia Güell aportant la següent 
documentació: 
 

 Memòria del projecte/activitat subvencionat/da signat/da pel/per la Secretari/ària o legal 
representant, amb indicació de les activitats realitzades i deIs resultats obtinguts.  
(Segons l’annex A). 

 Certificació emesa pel/per la Secretari/ària, del total de les despeses efectuades amb 
indicació deIs creditors, número de factura, import i data d'emissió, així com assenyalant 
quines són les factures que es justifiquen al Consorci de la Colònia Güell per a la 
subvenció atorgada. (S'hauran de relacionar totes les factures del projecte i assenyalar 
amb una X les que s'imputen i s'adjunten a la justificació del Consorci de la Colònia Güell 
). (Segons l’Annex B) 
Juntament a aquest annex s’hauran d’adjuntar les factures originals degudament 
complimentades o fotocòpies compulsades amb justificant de pagament per un import 
igual o superior a la quantitat atorgada. 
En el cas que és presentin fotocopies compulsades, el Departament gestor posarà una 
estampilla en els documents originals on consti que la factura representativa de la 
despesa justificada s'ha aplicat a la justificació de la subvenció atorgada, als efectes del 
control de subvencions concurrents. 
Les factures hauran de contenir els requisits establerts a l'article 6 í demés concordants 
del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre. 

 Certificació signada pel/per la Secretari/ària deIs ingressos o subvencions que hagin 
finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 
(Segons l’Annex C) 

 Declaració sobre el compliment dels requisits pe ser beneficiari /a de l’ajut, segons les 
bases reguladores de les beques i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
general de subvencions (Segons l’annex D i Model de Declaració responsable) 

 Exemplar original o còpia compulsada de la publicitat editada per l’entitat del 
projecte/activitat subvencionat on es faci constar el logotip del Consorci de la Colònia 
Güell, així com l’expressió “col·labora”. 

 
SETÈ.- Notificar el present acord a l’entitat interessada pel seu coneixement i als 

seus  efectes.  
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 
4.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/2019 mitjançant transferència de 

crèdit, suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses 
generals i de rectificació de la modificació de crèdits 1/2019 
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Es llegeix la proposta de la Presidència  que transcrita literalment diu: 
 
“Vist el Decret de Presidència 5/2019 de data 22 de febrer que aprova la 

modificació de crèdits 1/2019 d’incorporació al pressupost 2019 dels romanents de crèdit de 
l’exercici anterior i el seu finançament que inclou entre altres la subvenció atorgada pe la 
Diputació de Barcelona destinada a les obres de “Fase II. 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”  d’acord al següent detall: 
 

Prog. Econom. Projecte Descripció Import 
336 62900 2018/2/INVER/1 Altres inversions 81.067,57 
336 63200 2018/2/INVER/1 Altres inversions 678,64 

     
Econòmica  Projecte Descripció Import 
  76101 2018/2/INVER/1 Diputació restauració cripta 82.235,93 

 
Vist l’informe del responsable  tècnic del Consorci de la Colònia Güell que posa de 

manifest el següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, en data 29 d’octubre de 2018, va aprovar una 

subvenció per concessió directa al Consorci de la Colònia Güell per finançar despeses d’inversió 
necessàries per a la restauració de la Cripta de la Colònia Güell, per un import total de 82.235,93 
euros, per a la realització de les següents actuacions: 

 
- Fase 2. Acondiciament de l’entorn de 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. 

- Redacció del projecte de restauració dels vitralls del finestral F1 i substitució dels vidres 
provisionals dels finestrals F4, F5 i F6 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la 
Colònia Güell. 

- Restauració de les pintures de l’altar de la Sagrada Família de la Cripta de la Colònia 
Güell. 

 
Atès que l’atorgament de la subvenció es va comunicar en data 9 de novembre 

de 2018. La despesa a justificar dins d’aquesta subvenció havia de ser per despesa realitzada 
dins del 2018 i la justificació econòmica s’havia de realitzar entre el 2 de gener i el 31 de març de 
2019. 

 
Atès que les obres que s’han de realitzar presenten una complexitat important al 

ser obres a executar en un edifici que és patrimoni de la humanitat, i a més, la resolució 
comunicada per part de la Diputació de Barcelona, en data 8 de novembre de 2018, va 
impossibilitar fer els tràmits d’adjudicació de les obres objecte d’intervenció de la Fase 2 dins 
dels terminis fixats. Per aquest motiu es va sol·licitar una pròrroga de subvenció a la Diputació de 
Barcelona, en data 29 de març de 2019, per poder ampliar el termini d’execució de les obres més 
enllà del 31 de desembre de 2018 i, per tant, el període de justificació econòmica. 
 

Atès que des del Consorci de la Colònia Güell es va aprovar, mitjançant decret 
de presidència número 1 de data 14 de gener de 2019, l’adjudicació a l’empresa Urcotex 
Inmobiliaria SLU el contracte d’execució de l’obra Fase 2. Acondiciament de l’entorn de Nord i  
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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 un import de 81.746,21 euros amb l’iva 
inclòs. 
 

Atès que un cop, la Diputació de Barcelona ens va informar que no es podia 
adjudicar cap pròrroga d’execució de les obres previstes, es procedeix a la presentació de la 
justificació econòmica i tècnica d’aquelles actuacions que si que es van poder realitzar dins de 
l’any 2018. 

 
Atès que corresponent a les actuacions de: 

 
- Redacció del projecte de restauració dels vitralls del finestral F1 i substitució dels vidres 

provisionals dels finestrals F4, F5 i F6 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la 
Colònia Güell. 

- Restauració de les pintures de l’altar de la Sagrada Família de la Cripta de la Colònia 
Güell. 

 
Atès que, per tant, per tal de poder executar les obres adjudicades a l’empresa 

Urcotex Inmobiliaria SLU cal realitzar una modificació de crèdits del pressupost del Consorci de 
la Colònia Güell per tal de poder cobrir la despesa d’aquesta adjudicació. 

 
Atès que per la Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell s’ha aprovat la 

sol·licitud d’una nova subvenció a la Diputació de Barcelona per cobrir les despeses d’aquestes 
obres, resulta necessari modificar els crèdits inicials i cobrir una part de la despesa mitjançant la 
incorporació de romanent. 

 
Vist que al mateix informe es proposa la transferència de crèdits per import de 

18.000,00€ i finançar la resta de l’obra amb romanent de crèdit. 
 

Vist que la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 del Consorci de la Colònia 
Güell es deriva un romanent de tresoreria per despeses generals per import de 139.432,16€ del 
qual resta pendent d’aplicació romanent de tresoreria per import de 108.707,64  
 

Vist l’informe de la Gerent del Consorci de la Colònia Güell, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 

Vist l’informe de l’Interventor que s’adjunta a l’expedient.  
  
Vist el que estableix l’article 177 i següents del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  i  les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019. 
 
 

Per  tot això aquesta presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents  

 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/2019 mitjançant  
transferència de  crèdit, suplement de crèdit  finançat amb romanent de tresoreria per despeses 
generals i de rectificació de la modificació de crèdits 1/2019 segons el següent detall: 
 
RECTIFICACIÓ MODIFICACIÓ DE  CRÈDITS 1/2019  
 
INGRESSOS  Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     

76101 Diputació de Barcelona Restaura 
entorn Cripta 82.235,93 -82.235,93 0,00 

     
 Total ingressos 82.235,93 -82.235,93 0,00 
     
DESPESES  Crèdit inicial Baixes Crèdit final 
     

336 62900 Altres inversions 148.478,50 -81.067,57 67.410,93 
336 63200 Altres inversions 678,64 -678,64 0,00 

     
 Total despeses 149.157,14 -82.235,93 67.410,93 

 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Baixes Crèdit final 

      
336 21200 Manteniment edificis 24.260,00 0,00 5.000,00 19.260,00 
336 21500 Manteniment mobiliari 3.500,00 0,00 2.000,00 1.500,00 
336 22706 Estudis i treballs tècnics 22.640,00 0,00 11.000,00 11.640,00 
336 62900 Altres inversions 67.410,93 18.000,00 0,00 85.410,93 

      
 Total despeses 117.810,93 18.000,00 18.000,00 117.810,93 

 
SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 
INGRESSOS  Crèdit inicial Altes Crèdit final 
     

87000 Romanent de Tresoreria per despeses 
generals 30.724,52 63.746,21 94.467,73 

     
 Total ingressos 30.724,52 63.746,21 94.467,73 
     
DESPESES  Crèdit inicial Altes  Crèdit final 
     

336 62900 Altres inversions 85.410,93 63.746,21 131.157,14 
     
 Total despeses 85.410,93 63.746,21 149.157,14 

 
SEGON.-   Exposar al públic el present acord en els termes previstos a l’article 

169  del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes . 
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TERCER.- El present acord quedarà aprovat definitivament en cas que no es 
presenti cap reclamació  dins del termini d’exposició pública.  
 
 

Els/les presents per unanimitat aproven el present acord. 
 

 
 
II. PART DE CONTROL 
 
5.- Donar compte dels Decrets de Presidència que a continuació es relacionen: 
 

a) Decret núm. 16/2019, de 30 de maig de 2019, relatiu a aprovar 
l’adjudicació del contracte menor de servei de sega de vegetació herbàcia dels espais 
públics que envolten la Cripta. 

 
“Atès que el Consorci de la Colònia Güell és el responsable del manteniment 

dels espais públics i jardins que envolten la Cripta de la Colònia Güell, tenint en compte que dins 
d’aquests espais hi ha dues pinedes, que a nivell paisatgístic intenten reproduir un entorn de 
bosc mediterrani i que se situen a als dos costats de la Cripta.  

 
Atès que el manteniment i sega de la vegetació sota els arbres de les pinedes 

no està inclòs en els servies de manteniment de jardineria ordinaris ja coberts per l’empresa 
adjudicatària del manteniment de jardineria de la cripta i la colònia, de manera que, per tal de 
mantenir  les pinedes de forma correcta, afavorint el passeig, facilitant la neteja i reduint el risc 
d’incendi, cal efectuar treballs de sega de la vegetació herbàcia de sota els arbres, a una alçada 
compresa entre  3 cm a 5 cm. 
 

Vist l’informe emès pel tècnic responsable del contracte, de data 30 de maig de 
2019, amb diligència de proposta de Gerència i que s’incorpora a l’expedient on es motiva la 
idoneïtat i necessitat de la contractació atès que aquest Consorci no disposa de personal propi 
per realitzar aquest servei, tenint en compte que la present proposta es justifica en la 
circumstància que les darrers pluges han fet créixer molt la vegetació de les pinedes de la 
Colònia Güell i cal fer els treballs de sega corresponents, raó per la qual la seva tramitació no es  
pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració de la gestió 
de l’espai públic de la Colònia Güell i, en conseqüència, per a l'interès públic. 

 
Atès que per al desenvolupament d’aquest servei es proposa Jaume Marcé 

Amorós. amb NIF 37.649.608B que acredita disposar de la maquinària i el coneixement per 
realitzar la prestació d’aquest contracte menor. 

 
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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HE RESOLT 
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de sega de vegetació herbàcia dels 
espais públics que envolten la Cripta de la Colònia Güell a favor de Jaume Marcè Amorós, amb 
NIF  37649608 B, per l’import total de 1875,50 € (mil vuit-cents setanta-cinc euros amb cinquanta 
cèntims). 
 

SEGON.- Aprovar  la despesa 1875,50 € (mil vuit-cents setanta-cinc euros amb 
cinquanta cèntims) a càrrec de la partida 336 21000, de conformitat amb el següent detall: 

 
Preu IVA Import  IVA Preu IVA inclòs 

1.550 € 21% 325,50 € 1.875,50 € 
 
TERCER.- Comunicar el present Decret a l’interessat perquè en tingui 

coneixement i als efectes escaients. 
 

QUART.- Registrar el present contracte en el Registre Públic de contractes.” 
 
 

Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats. 
 
 
6.-      Precs i preguntes. 
 

La Sra. Anna Martínez recorda la necessitat de reparació del vial d’accés a l’Església. 
 

El Sr. Jordi Roca pren la paraula per acomiadar-se, atès que segons manifesta és 
possible que amb el canvi de funcions a la Diputació de Barcelona no continuï com a representant, 
manifestant la seva satisfacció pels anys prestats. 
 

El Sr. President comenta que altres representants estan en la mateixa situació i que 
potser tampoc continuen, tot aprofitant per agrair-li l’esforç fet per tothom per tal que el Consorci funcioni. 
Al Sr. Roca li agraeix especialment la seva accessibilitat, cosa no sempre fàcil de trobar en les grans 
administracions. 
 
 
7.-  Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió 
 

Per tractar-se de la darrera sessió de la legislatura, es procedeix a la redacció 
de l’acta de la sessió, que es dona per aprovada amb la condició de la seva tramesa a tots i totes 
els i les membres de la Junta de Govern. 
 
 

I no havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència a les 10:00 hores, signant aquesta acta el president del Consorci de la Colònia Güell 
juntament amb mi, el Secretari, que ho certifico. 

. 


