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Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
 
Abans d’iniciar la sessió,  la Presidència, en el seu nom i en el dels membres de la 
Junta de Govern masculins, felicita a totes les Diputades assistents, a la Secretària 
General i a la Interventora, amb motiu de celebrar-se en aquesta data el Dia 
Internacional de les Dones. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 23 de febrer de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni específic per a què la Diputació de 
Barcelona, propietària del Palau Güell, entri a formar part com a membre del Consell 
d’Honor de la Ruta del Modernisme de Barcelona. 
 
Secretaria General 
 
3.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
Ratificació de: 
 
5.- Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pí i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 29 de febrer de 2012. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 15 de febrer de 2012, de compareixença davant 
el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment d’incapacitat temporal per A.T. 
núm. 1167/2011 interposat pel senyor JM.E.S. contra la Diputació de Barcelona, Activa 
Mutua 2008, INSS i TGSS. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 8 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs núm. 3/2012-D 
interposat pel senyor M.G.D. contra el decret que desestimava la seva reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts en topar amb el pivot 
de control d’accés de vehicles al vial de vianants del Recinte de l’Escola Industrial. 
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Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat per la Secció Quarta 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que acorda tenir per desistida la recurrent, senyora D.C.G., del recurs d’apel·lació 
núm. 369/2011 interposat contra la interlocutòria que declarava finalitzat el 
procediment abreujat núm. 237/2010, relatiu a un expedient disciplinari, per pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte processal. 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que acorda 
declarar finalitzat el recurs de cassació núm. 5074/2008 i l’arxiu de les actuacions, com 
a conseqüència del desistiment de CEMEX ESPAÑA, S.A. del recurs interposat contra 
la sentència que acordava l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial de 
Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, en els termes 
municipals de Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet 
del Penedès, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, i per tant, desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per import de vuit milions tres-
cents trenta-nou mil dos-cents seixanta euros amb set cèntims (8.339.260,07) €. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució de la 
subvenció atorgada a l’Associació Veterinaris Sense Fronteres, mitjançant acord de la 
Junta de Govern 904/10 de 25 de novembre de 2010,  i rectificació d’error aritmètic. 
 
Servei de Govern Local 
 
11.- Dictamen que proposa incrementar en dos-cents setanta-cinc mil (275.000) €, la 
quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de la 
convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació.  
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de deutes 
de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. 
 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit  
 
13.- CABRERA D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import setanta-sis mil nou-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-sis cèntims 
(76.926,56) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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14.- CASTELLVÍ DE ROSANES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Vies 
públiques i enllumenat f. I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la modificació del conveni específic 
de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca Municipal”, formalitzat amb 
l’Ajuntament de Dosrius, en el sentit de reduir l’ajut de dos-cents dos mil cinc-cents 
(202.500) € en la quantitat de cent vuitanta-cinc mil dos-cents vuitanta-set euros amb 
cinc cèntims (185.287,05) €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
Permisos d’obres 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Terranova 
Papers S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/5519. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2011/6195. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/9550. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en resolució de l’expedient núm. 2012/90. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
MR.S.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/484. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Llar Nova 
Esperança, en resolució de l’expedient núm. 2012/485. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.R.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/680. 
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24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. A.M.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/778. 
 
25.- Dictamen que proposa desestimar un recurs de reposició interposat per 
l’Associació Amics del Pessebre Vivent d’Órrius contra la liquidació de taxes, en 
resolució de l’expedient núm. 2011/7715. 
 
26.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. S.M.G., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/127. 
 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
27.- Dictamen que proposa aprova la signatura d’un conveni específic amb 
l’Ajuntament de Gavà, pels treballs de “Restauració de la coberta de l’església de Sant 
Miquel i desenrunat arequeològic del recinte sobirà del Castell d’Eramprunyà” , per un 
import de cent vuitanta-cinc mil (185.000) €, en el marc del Pla de Concertació de la 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2012, 
relativa al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament 
cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu”, amb el Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent trenta-sis mil quatre-cents noranta-cinc 
euros amb vint-i-vuit cèntims (136.495,28) €. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, consistent en el 
contracte administratiu especial, per a la prestació del servei de restauració a 
l’equipament Casanova del Castell, al Parc del Castell de Montesquiu, amb una 
proposta d’inversió mínima de catorze mil quatre-cents (14.400) €.  
 
30.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2009 a la Sra. Laia Cateura i Boixet, destinada en la línia 
d’habitatge i patrimoni en l’àmbit dels parcs naturals, per no presentar justificació de la 
subvenció dins del termini requerit, i per un import de dos mil cent vuitanta-dos 
(2.182)€. 
 
31.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, del Sr. Eduard Oliveras Fabregas, Turó de Grenys, SA i 
Signatus Grup Naturalista, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per no 
subsanar, la documentació presentada, en el termini màxim requerit i per un import 
total de tres mil vuitanta-tres euros amb set cèntims (3.083,07) €. 
 
32.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per no 
presentar la documentació justificativa dins la data de termini, i per un import total de 
vint-i-un mil vuit-cents setanta euros amb sis cèntims (21.870,06) €. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 

33.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del termini d’execució objecte de la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vic, per al desenvolupament del Programa de 
suport als ajuntaments per a l’impuls de serveis de mediació ciutadana, en el marc del 
Protocol General del Pla de concertació 2008-2011, aprovada per la Junta de Govern 
en sessió de 30 d’abril de 2009. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2012, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni específic per a què la Diputació de 
Barcelona, propietària del Palau Güell, entri a formar part com a membre del 
Consell d’Honor de la Ruta del Modernisme de Barcelona.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La ruta del Modernisme de Barcelona ha contribuït de forma important a la difusió i 
protecció del patrimoni modernista de la ciutat; ens aporta un itinerari per la Barcelona 
de Gaudí, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch, que, juntament amb altres 
arquitectes van fer de Barcelona la capital mundial del modernisme. 
 
Que la Diputació de Barcelona, com a propietària del Palau Güell va ser, juntament 
amb l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut del Paisatge Urbà, la impulsora de 
la Ruta del Modernisme l’any 1997. El protocol de creació es va modificar a finals de 
l’any 1998 i s’inicià una segona fase. 
 
Per tal de consolidar el plantejament fundacional tot assegurant el futur de la Ruta del 
Modernisme i acabada la segona fase de transició, es va considerar oportú estudiar 
noves fórmules de col·laboració a favor de la difusió, el coneixement ciutadà i la 
protecció del modernisme i amb aquest objectiu es va signar un nou protocol el 26 de 
novembre de 2004. 
 
El signants d’aquest protocol van ser l’Institut del Paisatge Urbà i una llista d’entitats 
públiques i privades en la seva condició de patrocinadors d’honor del projecte que 
conformen el Consell d’Honor, amb la voluntat de continuar treballant per l’èxit de la 
Ruta del Modernisme de Barcelona. 
 
Dins les pròpies condicions que s’estipulen en l’esmentat protocol hi ha l’objectiu de 
millorar la difusió de la Ruta i del Modernisme en general i la presència del 
modernisme, pel que l’Institut del Paisatge Urbà promourà l’obertura d’altres centres 
del modernisme a la ciutat. 



 7/66 

La Diputació de Barcelona no va participar i no va signar el nou protocol, atès que el 
Palau Güell des del mes d’octubre de 2004 estava tancat fins que, al mes de maig de 
2011 va reobrir les seves portes després de ser objecte d’una exhaustiva restauració. 
 
Atès que en la condició dotzena del protocol s’assenyala que el Consell d’Honor de la 
Ruta del Modernisme resta obert a altres entitats públiques i privades que s’hi vulguin 
associar. 
 
Vist el Protocol Marc de la Ruta del Modernisme de Barcelona, signat el 26 de 
novembre de 2004, la Diputació de Barcelona, titular de la gestió del Palau Güell, i 
l’Institut del Paisatge Urbà, impulsor i coordinador de la Ruta del Modernisme de 
Barcelona, les dues entitats estan interessades en formalitzar un conveni específic per 
tal que el Palau Güell torni a formar part del Consell d’Honor de la Ruta. 
 
Vist l’apartat 3.4 i)1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adhesió al Protocol marc segons el previst a la clàusula 12 del protocol, el 
qual s’adjunta com a annex.  
 
Segon.- Aprovar el conveni específic de col·laboració a formalitzar entre la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català del Paisatge Urbà, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I L’INSTITUT DEL PAISATGE URBÀ AL PROTOCOL MARC DE LA 
RUTA DEL MODERNISME DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida representat pel quart tinent d’alcalde l’Im. Sr. 
Antoni Vives i Tomàs, president de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 
amb NIF P5890051-E, en endavant l’Institut del Paisatge Urbà, i que ostenta la 
representació de l’alcalde, per les facultats que atorga l’article 14 a) dels Estatuts de 
l’Institut del Paisatge Urbà. Assistit en aquest acte per la Sra. Pilar Figueras de Diego, 
secretària delegada de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu  President, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, com a President i facultat en virtut de la Refosa núm. 1/2011 sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada 
Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les determinacions previstes en el  Decret de la 
Presidència de la corporació de data 8.9.2011 publicada al BOPB de 23 de setembre de 
2011.    
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ANTECEDENTS 
 

I.  La ruta del Modernisme de Barcelona ha contribuït de forma important a la difusió i 
protecció del patrimoni modernista de la ciutat; ens aporta un itinerari per la Barcelona 
de Gaudí, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch, que, juntament amb altres 
arquitectes van fer de Barcelona la capital mundial del modernisme. 

  
II.  Que la Diputació de Barcelona, com a propietària del Palau Güell va ser, juntament 

amb l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut del Paisatge Urbà, la impulsora 
de la Ruta del Modernisme l’any 1997. El protocol de creació es va modificar a finals 
de l’any 1998 i s’inicià una segona fase. 

 
Per tal de consolidar el plantejament fundacional tot assegurant el futur de la Ruta del 
Modernisme i acabada la segona fase de transició, es va considerar oportú estudiar 
noves fórmules de col·laboració a favor de la difusió, el coneixement ciutadà i la 
protecció del modernisme i amb aquest objectiu es va signar un nou protocol el 26 de 
novembre de 2004. 

 
III.  El signants d’aquest protocol van ser l’Institut del Paisatge Urbà i una llista d’entitats 

públiques i privades en la seva condició de patrocinadors d’honor del projecte que 
conformen el Consell d’Honor, amb la voluntat de continuar treballant per l’èxit de la 
Ruta del Modernisme de Barcelona. 

 
Dins les pròpies condicions que s’estipulen en l’esmentat protocol hi ha l’objectiu de 
millorar la difusió de la Ruta i del Modernisme en general i la presència del 
modernisme, pel que l’Institut del Paisatge Urbà promourà l’obertura d’altres centres 
del modernisme a la ciutat. 
 
En la condició dotzena del protocol s’assenyala que el Consell d’Honor de la Ruta del 
Modernisme resta obert a altres entitats públiques i privades que s’hi vulguin associar. 

 
IV.  La Diputació de Barcelona no va participar i no va signar el nou protocol, atès que el 

Palau Güell des del mes d’octubre de 2004 estava tancat fins que, al mes de maig de 
2011 va reobrir les seves portes després de ser objecte d’una exhaustiva restauració. 

 
Que a l’empara del Protocol Marc de la Ruta del Modernisme de Barcelona,  signat el 
26 de novembre de 2004, la Diputació de Barcelona, titular de la gestió del Palau 
Güell, i l’Institut del Paisatge Urbà, impulsor i coordinador de la Ruta del Modernisme 
de Barcelona, les dues entitats estan interessades en formalitzar un conveni específic 
per tal que el Palau Güell torni a formar part del Consell d’Honor de la Ruta. 

 
V.  Que la minuta del conveni específic va ser aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data ........... 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és que la Diputació de Barcelona, propietària del Palau Güell, 
entri a formar part com a membre del Consell d’Honor de la Ruta del Modernisme de 
Barcelona.  
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SEGON. Compromisos 
 
D’una banda, amb la signatura d’aquest acord, el Palau Güell participarà en la reunió anual 
del Consell d’Honor de la Ruta, que presideix i coordina l’Ajuntament de Barcelona. 
 
D’altra banda, el tornar a ser part activa de la Ruta, permetrà al Palau Güell admetre per la 
visita al mateix els vals de descompte de la  Ruta del Modernisme i vendre l’entrada amb un 
descompte del 20% sobre el preu de la tarifa. 
 
TERCER. Horaris, freqüència i aforament 
 
Els horaris, freqüència i aforament de les visites seran els establerts per la direcció del 
Palau Güell. 
 
La Direcció del Palau Güell comunicarà a l’Institut del Paisatge Urbà els horaris, freqüència i 
aforament i advertirà de qualsevol canvi amb suficient antelació per a què els usuaris de la 
Ruta en siguin informats. 
 
QUART. Col·laboracions futures 
 
En el marc dels projectes desenvolupats per la Diputació de Barcelona per la difusió i 
promoció del patrimoni modernista dels municipis de la seva demarcació, i ateses les 
activitats que en aquest sentit desenvolupa també l’Institut del Paisatge Urbà, tant 
bilateralment amb altres municipis de Catalunya com en l’àmbit internacional amb la Art 
Nouveau European Route-Ruta Europea del Modernisme, les dues entitats signants 
expressen el compromís de desenvolupar una més àmplia col·laboració i coordinació en 
interès de la protecció i millora del patrimoni modernista. 
 
CINQUÈ. Vigència 
 
La vigència d’aquest acord és d’un any des de la seva signatura, renovable automàticament 
si cap de les dues parts no el denuncia amb un mes d’antelació a la seva renovació. 
 
SISÈ.- Resolució 

  
Seran causes de resolució anticipada del present conveni:  
- L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit. 
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- Les generals establertes en la legislació vigent. 

 
SETÈ.- Interpretació i aplicació 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes del 
present conveni seran resoltes de mutu acord i, en cas que no fos possible, se sotmetran a 
la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen aquest 
document per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consell d’Honor, al 
President de la Diputació de Barcelona o persona en qui aquest delegui. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut del Paisatge Urbà per tal de procedir a la 
signatura del conveni que s’aprova.  



 10/66 

Secretaria General 
 
3.- Dictamen que proposa aprovar l’informe relatiu a l’expedient de constitució 
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de data 18 de gener de 2012 de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, amb 
registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 23 de gener de 2012, pel que es 
sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre el projecte d’estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable al projecte 
d’estatuts de  la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern l’emissió dels informes sol·licitats per 
les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats o altres 
entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari, 
d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j, de la refosa 1/2011 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada en el BOPB del 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que 
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’adoptin els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en 
relació amb l’expedient d’aprovació inicial del projecte d’Estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent, que es transcriu a continuació: 
 

“Informe relatiu al projecte d’estatuts de la “Mancomunitat Intermunicipal de Serveis 
Anoia de Ponent” aprovats inicialment 

 
L’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, ha tramés el projecte dels Estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Anoia de Ponent, constituïda pels Ajuntaments 
d’Argençola, Bellprat i Sant Martí de Tous, als efectes que per aquesta Corporació s’emeti el 
corresponent informe. 
 
a) Disposicions legals 
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril, el procediment d’aprovació dels estatuts de les 
mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i s’ajustarà 
en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la Diputació o 
Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte d’estatuts de les 
mancomunitats. 
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Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ha suprimit la 
referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades emetin 
informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic article 
115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
 
b) Observacions al projecte d’estatuts 
 
Examinat el projecte d’estatuts tramès, es troba en conjunt correcte a judici de la 
sotasignada, ja que s’hi contemplen els extrems de regulació necessària continguts a 
l’article 116.2 del Text refós de la Llei Municipal i es fan, en general, les previsions 
contingudes a l’article 48.2 del Decret 244/2007 abans esmentat, amb les següents 
especificitats : 
 
1.- Municipis que comprèn 
 
En relació amb l’article 115.4 de la TRLMRLC, els municipis d’una comarca no es poden 
associar amb d’altres d’una comarca diferent si la mancomunitat té per objecte obres i 
serveis compresos en el programa d’actuació comarcal. 
 
En aquest cas, cadascun dels 3 ajuntaments que es volen mancomunar pertanyen a la 
mateixa comarca: l’Anoia. 
 
2.- L’objecte i les competències 
 
Pel que fa a l’objecte, d’acord amb l’article 115 de la TRLMRLC els municipis tenen dret a 
associar-se en mancomunitats de municipis per a establir, gestionar o executar en comú 
obres i serveis “determinats” de llur competència. 
 
A l’article 8 dels Estatuts, desprès de detallar aquells de competència municipal que es 
prestaran, s’inclou un apartat genèric a l’apartat 2, que disposa: “Sense perjudici de les 
anteriors finalitats, la Mancomunitat podrà dur a terme altres actuacions que específicament 
li siguin encomandades pels ajuntaments mancomunats, d’acord amb allò que preveu el 
capítol I del Títol II de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú”. 
 
En relació a aquesta expressió s’han de fer les següents reflexions: 
 
a) la referència al capítol I de la Llei 30/1992 és molt genèric i s’utilitza el terme “actuacions 
que específicament li siguin encomandades”, el que sembla contreure’s a la figura de 
l’encomanda de gestió, regulada a l’art. 15 de la Llei 30/1992, malgrat que el capítol I 
contempla altres figures d’entre les quals es destaca la delegació. Si és aquest el sentit, se 
suggereix la utilització de l’expressió “actuacions que específicament li siguin atribuïdes”. Si 
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la previsió abasta només el cas de l’encomanda de gestió caldria esmentar expressament 
l’art. 15 de la Llei 30/1992. 
 
Altrament, en relació a això cal tenir present el que preveuen els articles 10, apartats 1 a 6, 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, recentment modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
b) qüestió diferent serà si el que es pretén és efectuar els encàrrecs previstos als art. 4.1.n) i 
26.6 del Text refós de Llei de contractes del sector públic aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, així com a l’art. 10.7 de la Llei 26/2010 ja esmentada i recentment modificada. En 
aquest cas, caldria atribuir expressament a la Mancomunitat la condició de mitjà propi que 
requereixen aquests articles. 
 
En tot cas, la incorporació d’un nou servei requereix l’acord previ dels municipis interessats i 
la modificació dels estatuts, d’acord amb el procediment previst legalment. 
 
3.- La funció pública i el personal 
 
L’article 48.2.e) del Decret 244/2007, estableix que els estatuts hauran de preveure els 
criteris generals per determinar els llocs de treball reservats a funcionaris, d'acord amb les 
normes reguladores del personal al servei dels ens locals, així com l'abast de la seva 
dedicació i de la seva provisió en el cas que el lloc de treball es comparteixi amb els d'algun 
ajuntament de la mancomunitat.  
 
L’article 20 dels estatuts preveu que el Secretari de la Mancomunitat recaurà per torns als 
funcionaris de l’ajuntament a qui correspongui la presidència de la Mancomunitat, però no 
es determina l’abast de la seva dedicació.  
 
4.- Dels òrgans 
 
El capítol V dels estatuts regula el funcionament i règim jurídic de la Mancomunitat. A 
l’efecte, es disposa com a òrgans de la Mancomunitat: 

 
- l’Assemblea General (art.15) 
- la Comissió Executiva (art. 16) 
- la Presidència (art. 17) 
- les Vice-presidències (art. 5) 

 
A priori es detecta la manca de previsió específica de l’òrgan mínim i obligatori corresponent 
a la Comissió de Comptes, d’acord amb el que preveu específicament l’art. 49.2 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Això no obstant, l’art. 19 dels estatuts preveu que l’Assemblea General es reunirà com a 
mínim un cop a l’any per aprovar els pressupost i els comptes generals, pel que haurem 
d’entendre que l’Assemblea General es constituirà en Comissió de Comptes als efectes 
d’aprovar els comptes anuals de la Mancomunitat. 
 
c) Conclusió 
 
En conseqüència, ateses les precedents observacions i fetes les esmenes que es considerin 
oportunes, s’escau informar favorablement els estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
de Serveis Anoia de Ponent. 
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No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa 
1/2011, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB núm. 022011023100, del 23 de 
setembre de 2011, acordarà el que estimi pertinent.” 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis 
Anoia de Ponent, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes.- Fou retirat el present Dictamen. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pí i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 29 de febrer de 2012.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada a la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d'Estudis Autonòmics i Locals pel Sr. Josep M. Matas Babon. 
 
La Fundació té previst celebrar sessió del Patronat el proper dia 29 de febrer, a la qual 
el Sr. Josep M. Matas Babon no hi podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 29 de març d’enguany. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.2011 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 
d’octubre de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de 
les competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan 
competent als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta 
Presidència,  

 
RESOLC 

 
Primer.- Designar el Sr. Josep Ma. Elorduy Vidal com a representant d’aquesta 
Corporació al Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals 
en substitució del Sr. Josep M. Matas Babon, únicament per a la sessió del dia 29 de 
febrer de 2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 15 de febrer de 2012, de compareixença 
davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment d’incapacitat 
temporal per A.T. núm. 1167/2011 interposat pel senyor JM.E.S. contra la 
Diputació de Barcelona, Activa Mutua 2008, INSS i TGSS.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor JM.E.S. contra la Diputació de Barcelona (Parc Agrari del Baix Llobregat), 
Activa Mutua 2008, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la 
Seguretat Social contra la Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de 
data 19 de setembre de 2011, que declarava al senyor E. en situació d’Incapacitat 
Permanent Absoluta derivada de malaltia comuna. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 1 de Barcelona en el 
Procediment d’Incapacitat Temporal per A.T. núm. 1167/2011 instat pel senyor 
JM.E.S. contra la Diputació de Barcelona (Parc Agrari del Baix Llobregat), Activa 
Mutua 2008, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la 
Seguretat Social contra la Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de 
data 19 de setembre de 2011, que declarava al senyor Esteban en situació 
d’Incapacitat Permanent Absoluta derivada de malaltia comuna. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial en dit procediment així com en instàncies 
superiors en què pugui esdevenir. 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 8 de febrer de 2012, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs  núm. 
3/2012-D interposat pel senyor M.G.D. contra el decret que desestimava la seva 
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reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
en topar amb el pivot de control d’accés de vehicles al vial de vianants del 
Recinte de l’Escola Industrial.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2012-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor M.G.D. contra el Decret, de data 26 
d'octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials soferts en l'accident ocorregut el dia 13 d'abril de 2011 
en topar amb el pivot de control d'accés de vehicles al vial de vianants del Recinte de 
l'Escola Industrial. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 3/2012-D, procediment abreujat, interposat 
pel senyor M.G.D. contra el Decret, de data 26 d'octubre de 2011, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts en 
l'accident ocorregut el dia 13 d'abril de 2011 en topar amb el pivot de control d'accés 
de vehicles al vial de vianants del Recinte de l'Escola Industrial. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial dictat per la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que acorda tenir per desistida la recurrent, senyora D.C.G., del 
recurs d’apel·lació núm. 369/2011 interposat contra la interlocutòria que 
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declarava finalitzat el procediment abreujat núm. 237/2010, relatiu a un expedient 
disciplinari, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 27 d’octubre de 2011, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 3 d’octubre de 2011, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el recurs d’apel·lació núm. 369/2011, interposat per la senyora D.C.G. contra la 
interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que declarava 
finalitzat el procediment abreujat núm. 237/2010, relatiu a un expedient disciplinari, per 
pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal. 
 
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha emès un decret judicial, el 2 de febrer de 2012, pel qual 
acorda disposar l’arxiu de les actuacions com a conseqüència de l’escrit presentat per 
la part actora en el qual manifesta la seva voluntat d’abandonar el procediment 
tramitat. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès per la Secció Quarta de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 2 
de febrer de 2012, que acorda tenir per desistida la part apel·lant, senyora D.C.G., del 
recurs d’apel·lació núm. 369/2011 interposat contra la interlocutòria que declarava 
finalitzat el procediment abreujat núm. 237/2010 relatiu a un expedient disciplinari, per 
pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal. Acorda, així mateix, l’arxiu de les 
actuacions. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  als efectes legals 
oportuns. 
 
 



 17/66 

9.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que acorda 
declarar finalitzat el recurs de cassació núm. 5074/2008 i l’arxiu de les 
actuacions, com a conseqüència del desistiment de CEMEX ESPAÑA, S.A. del 
recurs interposat contra la sentència que acordava l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai 
Natural del Garraf, en els termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, 
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sant Pere de Ribes i 
Sitges, i per tant, desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada per import de vuit milions tres-cents trenta-nou mil dos-cents seixanta 
euros amb set cèntims (8.339.260,07) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 20 de novembre de 2008, va 
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 7 d’octubre de 
2008, pel qual s’acordava comparèixer davant el Tribunal Suprem en el recurs de 
cassació interposat per la Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A., CEMEX 
ESPAÑA, S.A. contra la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
440/2002 que acordava l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial de 
Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, en els termes 
municipals de Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet 
del Penedès, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges i, per tant, desestimava la demanda 
de responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent per import de 8.339.260,07 € 
(1.387.536.126 PTA). 
 
Atès que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en data 26 de juny de 2008, va dictar una sentència 
en la qual desestimava íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per 
CEMEX ESPAÑA. S.A., contra la resolució del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 19 de novembre de 2001, per la 
qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla Especial de Protecció del Medi 
Físic i del Paisatge de l’Espai Natural del Garraf, en els termes municipals de Vilanova 
i la Geltrú, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Olivella, 
Sant Pere de Ribes i Sitges. 
 
Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 25 de setembre de 2008, es va 
donar per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la Diputació de 
Barcelona i per al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A., CEMEX ESPAÑA, 
S.A. va interposar un recurs de cassació davant la Sala Tercera Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem, amb el núm.  5074/2008, contra la sentència 
dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 26 de juny de 2008, a la qual s’ha fet referència 
en els apartats anteriors.  
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Atès que el 27 de desembre de 2011, la Compañía Valenciana de Cementos Portland, 
S.A., CEMEX ESPAÑA, S.A. ha presentat un escrit en el qual manifesta que desisteix 
íntegrament del recurs de cassació interposat davant la Sala Tercera Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem. 
 
Atès que la Sala Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en data 19 
de gener de 2012, ha dictat una interlocutòria en la qual declara finalitzat el recurs de 
cassació per desistiment de la part recurrent i ordena l’arxiu de les actuacions i la seva 
devolució a l’òrgan jurisdiccional de procedència, sense imposició de costes; tot això, 
d’acord amb el que disposa l’art. 74.1 de la LJCA, que permet al recurrent desistir del 
recurs en qualsevol moment anterior a la sentència. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada per la Secció Cinquena 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 19 de gener de 2012, 
que acorda declarar finalitzat el recurs de cassació núm. 5074/2008 i l’arxiu de les 
actuacions com a conseqüència del desistiment de CEMEX ESPAÑA, S.A. Dit recurs 
va ser interposat contra la sentència que acordava l’aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai 
Natural del Garraf, en els termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, 
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sant Pere de Ribes i 
Sitges, i per tant, desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per import de 8.339.260,07 € (1.387.536.126 PTA). 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem  als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució de 
la subvenció atorgada a l’Associació Veterinaris Sense Fronteres, mitjançant 
acord de la Junta de Govern 904/10 de 25 de novembre de 2010,  i rectificació 
d’error aritmètic.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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I. ANTECEDENTS: 
 
En data 25 de novembre de 2010, mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona núm. 904/10, va ser resolta la convocatòria de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2011” i van ser atorgades dues subvencions a l’associació Veterinaris 
sense Fronteres per desenvolupar les accions següents: 
 

-  10 accions de l’espectacle “Cercant el Sol: la sobirania alimentària explicada 
pels titelles” 

 
Espectacle de titelles basat en una llegenda xinesa que explica el viatge d'un 
gegant que recorre mig món a la recerca del sol. Tracta del concepte de la 
sobirania alimentària, del dret que tenen tots els pobles del món a produir, d'una 
forma sostenible, els aliments que volen consumir, i explica la necessitat de 
cooperar i de ser solidaris. 

 
 Durada: 60 minuts 
 Cost per a la Diputació: 1.074 € cada acció. 
 Cost per a l’ajuntament: 1.074 € cada acció.  

 
-  15 accions de l’espectacle “Explica'm un món. Rondalles per parlar de les 

diferències Nord-Sud” 
 

Espectacle de teatre que vol propiciar la reflexió sobre les causes de la fam i 
introduir el concepte de sobirania alimentària dels pobles com a resposta a la 
situació de subalimentació existent. Durant l'espectacle, l'actriu explica un grapat 
de rondalles ajudant-se d'objectes i titelles. Aquestes rondalles són tradicionals, 
però s'han adaptat introduint conceptes relacionats amb les diferències Nord-Sud. 

 
 Durada: 60 minuts 
 Cost per a la Diputació: 384 € cada acció. 
 Cost per a l’ajuntament: 384 € cada acció.  

 
Al punt 3 de les bases reguladores de la convocatòria s’establia que les accions 
subvencionades en el marc d’aquesta s’havien de desenvolupar entre l’1 de gener de 
2011 i el 31 de desembre de 2011 i es preveia la possibilitat de prorrogar aquest 
termini per un màxim de 6 mesos.  
 
En data 31 de desembre de 2011, el beneficiari de les subvencions esmentades va 
presentar una sol·licitud de pròrroga del termini d’execució fins el 30 de juny de 2012.  
 
L’associació Veterinaris sense Fronteres motiva la seva petició en el fet que hi ha 
ajuntaments interessats en aquestes accions que no les han pogut sol·licitar abans ja 
que aquest any ha estat més complex per la crisi econòmica i els canvis polítics.  
 
Ateses les circumstàncies relatades, es proposa atorgar la pròrroga del termini 
d’execució demanada, fins el 30 de juny de 2012. 
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A més, en el moment de revisar l’acte d’atorgament de la subvenció (acord de la Junta 
de Govern 904/10, de 25 de novembre), s’ha detectat un error aritmètic en relació a la 
subvenció de l’acció “Cercant el Sol: la sobirania alimentària explicada pels titelles”. 
Concretament, al seu acord Primer s’estableix que el cost per a la Diputació de 
Barcelona d’aquesta acció serà: “1.074 € X 10 = 10.735 €”, essent que 1.074 € x 10 
són 10.740 € i no 10.735 €. 
 
Per tant, es proposa rectificar l’esmentat error aritmètic i establir que el cost per la 
Diputació de Barcelona serà de 1.074 € x 10 = 10.740 €. 
 
II.- EMPARAMENT JURÍDIC: 
 
Atès l’establert a l’article 49 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quant a 
l’ampliació de terminis, que es recull també a l’article 28.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOPB 13, annex 1, de 15 
de gener de 2009; 
 
Vist l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte de la 
potestat de l’administració de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics dels 
seus actes; 
 
I en darrer terme, vist que, d’una banda, la competència per a l’aprovació de la 
rectificació d’error aritmètic correspon a la Junta de Govern, ja que és l’òrgan que va 
aprovar l’acte de concessió de la subvenció atorgada en règim de concurrència 
competitiva en què es va produir l’esmentat error i, d’altra, que resulta també oportú 
elevar a aquest mateix òrgan l’aprovació de la pròrroga sol.licitada per l’entitat 
beneficiària en aplicació dels principis d’unitat d’acte i economia processal; tot d’acord 
amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de 8 de setembre de 
2011 i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per a les accions “Cercant el Sol: la sobirania alimentària explicada 
pels titelles” i “Explica'm un món. Rondalles per parlar de les diferències Nord-Sud” de 
l’associació Veterinaris sense Fronteres, la pròrroga del termini d’execució fixat en el 
punt 3 de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2011”, fins el 30 de juny de 2012, mantenint el termini de justificació 
d’un mes establert en el punt 19 de les esmentades bases, és a dir, fins el 30 de juliol 
de 2012. 
 
Segon.- Rectificar l’error aritmètic de l’acord Primer de l’acte que resolia la 
convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2011” (acord de la Junta de Govern 
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904/10, de 25 de novembre) i establir que el cost per a la Diputació de Barcelona, en 
relació a l’acció “Cercant el Sol: la sobirania alimentària explicada pels titelles”, serà de 
1.074 € x 10 = 10.740 €. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar un import de cinc (5) €, per fer front a l’error aritmètic que 
es subsana mitjançant el present acte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-
143A0-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos la present resolució al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’associació Veterinaris sense Fronteres. 
 
Servei de Govern Local 
 
11.- Dictamen que proposa incrementar en dos-cents setanta-cinc mil (275.000)€, 
la quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de la 
convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat 
per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 26 de gener de 2012, va 
aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del 
Pla de concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la convocatòria 
de l’any 2012 per a la concertació de recursos. 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 9 de febrer de 2012, va aprovar 
la quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de 
l’esmentada convocatòria. 
 
Atès que està en tràmit una modificació de crèdit per la qual s’imputarà a l’aplicació 
G/50002/172A0/46250, que gestiona l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals, un import de 275.000 €, que incrementarà la quantia màxima 
destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de la convocatòria 2012. 
 
Vista la Refosa número 1/2011 (BOPB de 23/9/2011), epígraf 10.2.b), que disposa que 
correspon al Diputat delegat per a la Cooperació Local: elevar a Junta de Govern 
l’aprovació del catàleg de serveis i activitats o instrument de desplegament anàleg que 
comprengui l’oferta conjunta de la Diputació de programes corresponents a l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats, així com la seva regulació i convocatòria. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Incrementar en 275.000 €, la quantia màxim de la convocatòria destinada als 
recursos consistents en ajuts econòmics de la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport 
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als serveis i les activitats, a càrrec de l’aplicació del pressupost de l’any 2012, que es 
detalla a continuació: 
 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
50002 OFICINA TÈCNICA DE PREVENCIÓ 
MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS 

Núm. Expedient SIGC 2012/0001488 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/50002/172A0/46250 275.000 € 
Quantia màxima total 275.000 €

 
Segon.-  Condicionar l’efectivitat de l’increment a què es refereix l’acord anterior a 
l’aprovació de la modificació de crèdit amb número 05/2012 i a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l’any 2012 d’aquesta corporació. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de 
deutes de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes diversos 
préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un 
import total de 502.479,76 €. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament, (núm. registre 1200003170) sol·licitant, per una 
part, liquidar, a la  data del seu venciment (30/06/2012), les dues últimes quotes dels 
préstecs següents: 
  
 01/00076 Reparació vies públiques Can Sunyer.......... 10.817,58 € 
 01/00150 Enllumenat i pavimentació barri Miralles.......   2.404,03 € 
                        13.221,61 € 
 
I, per altra part, refinançar l’import de 489.258,15 €, quantitat que restarà pendent un 
cop minorada la xifra a dalt esmentada. 
 
Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de 
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import que 
restarà pendent d’ingrés vers la Diputació (489.258,15) € 
 
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 



 23/66 

Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a 
formalitzar amb l’Ajuntament de Castellví de Rosanes d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, 
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicat al BOPB de 23 de setembre de 
2011, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia, 
 
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES, representat per l’Alcalde, Sr. Luís Tomàs 
Moreno, i assistit per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Isabel Arcobe Curco. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN  

 
I. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes 

diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per 
retornar un import total de 502.479,76 €. D’aquesta quantitat proposa liquidar, a la 
data del seu venciment (30/06/2012), les dues últimes quotes dels préstecs següents:  

  
01/00076 Reparació vies públiques Can Sunyer..................10.817,58 € 
01/00150 Enllumenat i pavimentació barri Miralles..............  2.404,03 €  

               13.221,61 €  
  
Per tant, l’import total del deute subjecte al present conveni és de 489.258,15 €. 

 
II. Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha 

sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització d’un conveni per ajornar i 
fraccionar el deute esmentat. 

 
III. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona,  de data .... de  .............. de 2012 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni específic, que es 
regirà pels següents 
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P A C T E S 
 

Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar  l’ajornament  i  fraccionament  del  deute  que  l'Ajuntament  de  Castellví de 
Rosanes té  amb  la Diputació de  Barcelona, per import  de  quatre-cents vuitanta-nou mil 
dos-cents cinquanta-vuit euros amb quinze cèntims (489.258,15) € corresponent a les 
anualitats pendents dels préstecs que se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a 
continuació es detallen: 
  
Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local  
 
Exp. 2001/00151 – Clavegueram barri El Taió 15.626,08 € 
Exp. 2002/00042 – Clavegueram nucli Taió  17.305 € 
Exp. 2003/00043 – Prolongació carrer Convent 5.033 € 
Exp. 2003/00044 – Urb. Carrer de les escoles 1a. f. 13.329,60 € 
Exp. 2003/00045 – Adquisició instal·lacions TV cable 3.432,35 € 
Exp. 2005/00089 – Cobriment pista poliesportiva 62.500 € 
Exp. 2006/00094 – Enllumenat públic  22.550,40 € 
Exp. 2006/00095 – Sanej. i condic. vies públiques 52.284,72 € 
Exp. 2010/00215 – Urbanització carrer Escoles i plaça 128.303 € 
Exp. 2010/00216 – Urbanització passatge Planella 19.664 € 
Exp. 2011/00004 –Condic. equipaments municipals 149.230 € 
 
            TOTAL   489.258,15 € 

 
Segon.-  Obligacions 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de deu anys, d’acord amb el següent 
quadre d’amortització: 

 
          
    IMPORT IMPORT PENDENT 

DATA ANUALITAT INTERESSOS CAPITAL AMORTITZAR 
          

     
30.06.2013 48.925,82 0,00 48.925,82 440.332,33 
30.06.2014 48.925,82 0,00 48.925,82 391.406,51 
30.06.2015 48.925,82 0,00 48.925,82 342.480,69 
30.06.2016 48.925,82 0,00 48.925,82 293.554,87 
30.06.2017 48.925,82 0,00 48.925,82 244.629,05 
30.06.2018 48.925,82 0,00 48.925,82 195.703,23 
30.06.2019 48.925,82 0,00 48.925,82 146.777,41 
30.06.2020 48.925,82 0,00 48.925,82 97.851,59 
30.06.2021 48.925,82 0,00 48.925,82 48.925,77 
30.06.2022 48.925,77 0,00 48.925,77 0,00 
     
T O T A L S: 489.258,15 0,00 489.258,15  

 
Tercer.-  Incompliment  
Si en les respectives dates de pagament establertes no s’hagués rebut l’ingrés 
corresponent, l’Ajuntament autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions 
que la Diputació de Barcelona hagi de satisfer a l’ajuntament. 
 
Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la 
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a través de l’Organisme de 
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Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi 
de liquidar a l’Ajuntament. 
 
Quart.-  Compromisos 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa  de Crèdit. 
 
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos i que, per tant, no estan 
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment. 
 
Cinquè.-  Pagament anticipat. 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
  
Sisè.-  Formes d’extinció. 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
Per mutu acord entre ambdues parts.  
 
Setè.- Consignació pressupostària  
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Novè.-  Règim jurídic 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108 
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni específic 
d’ajornament i fraccionament de deutes, en el lloc i la data que s’assenyalen”. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i a l’ORGT 
per al seu seguiment i efectes. 
 
Servei de Programació 
 
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-
sis mil nou-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (76.926,56) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, presentada 
en data 14/11/2011 per finançar la inversió “Inversions diverses” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cabrera d'Anoia  
Actuació:  Inversions diverses 
Import crèdit:  76.926,56 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 116/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-sis mil nou-cents vint-i-sis euros 
amb cinquanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Vies públiques i 
enllumenat f. I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
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Castellví de Rosanes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, 
presentada en data 24/01/2012 per finançar la inversió “Vies públiques i enllumenat f. 
I” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Castellví de Rosanes  
Actuació:  Vies públiques i enllumenat f. I 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten 
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i 
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Amb motiu dels escrits de dates 18 d’octubre de 2011 i 25 de novembre de 2011, 
enviats a aquesta Oficina des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
d’aquesta Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la 
cessió de diversos béns informàtics per haver quedat obsolets. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 15 i 16 de desembre, respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic  favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 23 de 
desembre de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en 
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris 
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple 
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996). 
 
Vist l’apartat 3.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord 



 29/66 

amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya.  
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la modificació del 
conveni específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca Municipal”, 
formalitzat amb l’Ajuntament de Dosrius, en el sentit de reduir l’ajut de dos-cents 
dos mil cinc-cents (202.500) € en la quantitat de cent vuitanta-cinc mil dos-cents 
vuitanta-set euros amb cinc cèntims (185.287,05) €.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 29/09/2011 es va aprovar, en 
el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el 
conveni específic de col·laboració (Codi 11/X/78078), en relació a la “Biblioteca 
Municipal” de Dosrius, amb una aportació de 202.500 €. Havent-se formalitzat el 
corresponent conveni entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona el 
25/11/2011. 
 
Atès el canvi de destinació de la referida actuació, sol·licitat per l’Ajuntament de 
Dosrius a la Diputació de Barcelona per import  de 185.287,05 €, ateses les noves 
necessitats sorgides en aquest municipi en relació a diverses construccions i reformes 
en altres equipaments públics. 
  
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Aprovar la modificació del pacte 2. “Aportació de la Diputació” del conveni de 
col·laboració (codi 11/X/78078) relatiu a l’actuació “Biblioteca Municipal” de Dosrius per 
import de 202.500 €, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Dosrius en data 25/11/2011, en el sentit de reduir aquest ajut en la quantitat de cent 
vuitanta-cinc mil dos-cents vuitanta-set euros amb cinc cèntims (185.287,05) €, d’acord 
amb la sol·licitud de canvi de destinació formulada pel propi Ajuntament que a la part 
expositiva es descriu, el que representa que l’import destinat a “Biblioteca Municipal” 
és la quantitat de disset mil dos-cents dotze euros amb noranta-cinc cèntims 
(17.212,95) €. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Terranova Papers S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/5519.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Terranova Papers, S.A., de data 06/05/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 10/06/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de: 

 
 construcció de nau industrial, a la carretera BV-2131, del punt quilomètric 1+300 al 

1+430, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt. 

 construcció de nou accés, a la carretera BV-2131, del punt quilomètric 1+160 al 
1+170, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt. 

 construcció d'accés provisional a obres, a la carretera BV-2131, del punt 
quilomètric 1+400 al 1+430, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
La Pobla de Claramunt. 

 enderroc d'edificació, a la carretera BV-2131, al punt quilomètric 1+300 al 1+320, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de Claramunt (Exp. 
núm. 2011/5519). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/12/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de construcció de nau 
industrial. 
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Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 Tota l’edificació es situarà darrera de la línia d’edificació. 
 No es podrà dur a terme cap moviment de terres a la zona de domini públic ni 

s’actuarà en el talús de la carretera. El mur previst sensiblement paral·lel a la 
carretera s’haurà de retranquejar fora de la zona de domini públic. Si ha d’anar 
dins la zona de servitud s’haurà de justificar tècnicament amb caràcter previ a la 
seva construcció.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada (aproximadament 70m). 
 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

 El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'accés 
provisional a obres. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada (aproximadament 70m). 
 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 



 32/66 

 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

 El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’enderroc d'edificació. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 Serà responsabilitat del peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels 

possibles desperfectes ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a 
conseqüència de les obres autoritzades.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 265,86 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres 
d'amplada. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Terranova Papers, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/5519. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Terranova Papers, S.A., autorització 
d’obres de: 

 
 construcció de nau industrial, a la carretera BV-2131, del punt quilomètric 1+300 al 

1+430, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt. 

 construcció de nou accés, a la carretera BV-2131, del punt quilomètric 1+160 al 
1+170, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt. 

 construcció d'accés provisional a obres, a la carretera BV-2131, del punt 
quilomètric 1+400 al 1+430, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
La Pobla de Claramunt. 

 enderroc d'edificació, a la carretera BV-2131, al punt quilomètric 1+300 al 1+320, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de Claramunt 
(Expedient número 2011/5519). 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 265,86 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos superiors a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Terranova Papers, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08006), carrer Tuset, 10, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 
2011/6195.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, de data 04/07/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/07/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres, a la carretera BV-5227, del punt quilomètric 0+605 al 
0+687, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Quirze de 
Besora (Exp. núm. 2011/6195), de: 
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 construcció de vorera. 
 substitució d’una canonada d’aigua de fibrociment amb encreuament de calçada. 
 col·locació d’una barana de protecció dels vehicles. 
 millora de la instal·lació d’enllumenat i reposició de mobiliari urbà. 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de 
vorera, substitució d’una canonada d’aigua de fibrociment amb encreuament de 
calçada, col·locació d’una barana de protecció dels vehicles, millora de la instal·lació 
d’enllumenat, reposició de mobiliari urbà. 

 
Atès el que disposen els articles 104c i 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
En general: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent i el corresponent reglament 

sectorial. 
 Si cal, es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres. 
 Previ a executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, 

els quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 
 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

 No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera. 
 
En particular, en quant a la conducció: 

 
 Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador 

d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 No s’utilitzarà el drenatge existent de la carretera per executar l’encreuament. La 

generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre 
respecte a la rasant de la calçada.  

 L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “D” descrita en el plec de 
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies 
subterrànies que s’adjunta. Es col·locarà un contratub per a facilitar possibles 
reparacions futures. 

 Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 
degudament senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 

 En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb 
la capa de rodament corresponent. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la 
calçada. La durada de les obres a la calçada serà de dos dies com a màxim. 

 No es permetrà l’execució de registres a la calçada. 
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 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram sòl afectat i, s’evitarà 
l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les obres 
autoritzades. 

 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

 En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es 
considerarà l’autorització a precari en el cas que tingués que modificar-se per 
necessitats del Servei, segons l’especificat en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança 
d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüencia d’un 
accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, en relació amb l’expedient 
número 2011/6195.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora, autorització d’obres, a la carretera BV-5227, del punt quilomètric 0+605 al 
0+687, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Quirze de 
Besora (Exp. núm. 2011/6195), de: 

 
 construcció de vorera. 
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 substitució d’una canonada d’aigua de fibrociment amb encreuament de calçada. 
 col·locació d’una barana de protecció dels vehicles. 
 millora de la instal·lació d’enllumenat i reposició de mobiliari urbà. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze de Besora (08580), Plaça Major, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 
2011/9550.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, de data 01/12/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/12/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-4608, del 
punt quilomètric 1+470 al 1+535, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2011/9550). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’ampliació d'accés 
existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés. 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada. 
 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en relació amb l’expedient 
número 2011/9550.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès, autorització d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-4608, del 
punt quilomètric 1+470 al 1+535, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2011/9550) que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Lluçanès (08589), Passeig Lluçanès, 
8, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en resolució de l’expedient núm. 2012/90.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 21/12/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/12/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament i ampliació d'accés existent, a la 
carretera BV-1424, al punt quilomètric 0+400, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2012/90). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament i 
ampliació d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada. 
 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en relació amb l’expedient número 
2012/90.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
autorització d’obres de condicionament i ampliació d'accés existent, a la carretera BV-
1424, al punt quilomètric 0+400, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Caldes de Montbui (expedient 2012/90) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el 
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
domicili a efectes de notificacions a Caldes de Montbui (08140), Plaça de la Font del 
Lleó, 11, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
MR.S.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/484.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de la Sra. MR.S.R., de data 09/01/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 13/01/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu d'allotjament rural, a la carretera BV-
2151, al punt quilomètric 2+850, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Martí Sarroca (Exp. núm. 2012/484). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 31/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'allotjament rural. 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
 Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés i els 2 

rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 
 El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 

sense incloure cap informació addicional. 
 S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

elements situats prop de l’extrem de la calçada. 
 No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 

amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

 Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre 
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm. 

 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per la Sra. MR.S.R., en relació amb l’expedient número 2012/484. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. MR.S.R., autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol indicatiu d'allotjament rural, a la carretera BV-2151, al punt 
quilomètric 2+850, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca 
(Expedient número 2012/484), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. MR.S.R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), X, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Llar Nova 
Esperança, en resolució de l’expedient núm. 2012/485.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Llar Nova Esperança, de data 16/01/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 16/01/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2004, del 
punt quilomètric 4+160 al 4+165, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Climent de Llobregat (Exp. núm. 2012/485). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 31/01/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
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Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. A tal efecte es conectarà una cuneta de drenatge del camí amb la cuneta 
existent de la carretera.  

 Caldrà tenir en compte l’elevat pendent del camí i evitar així l’arribada amb molta 
velocitat de l’aigua a la cuneta de la carretera. 

 Es netejarà la reixa interceptora i es connectarà al nou sistema de desguàs. 
 Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Llar Nova Esperança, en relació amb l’expedient número 2012/485. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Llar Nova Esperança, autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2004, del punt 
quilomètric 4+160 al 4+165, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Climent de Llobregat (Expedient número 2012/485), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions 
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particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Llar Nova Esperança, amb domicili a efectes 
de notificacions a Sant Climent de Llobregat (08849), Ctra. Sant Boi a Sant Climent de 
Llobregat, km. 4+200,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
S.R.S., en resolució de l’expedient núm. 2012/680.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. S.R.S., de data 16/01/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 23/01/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-5159, al punt quilomètric 3+128, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (Exp. núm. 
2012/680). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de mirall. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre. 
 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 

de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un 
accident o d’altres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. S.R.S., en relació amb l’expedient número 2012/680. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S.R.S., autorització d’obres 
d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-5159, al punt quilomètric 3+128, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (Exp. núm. 
2012/680), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. S.R.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
A.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/778.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de la Sra. À.M.C., de data 10/01/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 27/01/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BP-5107, al punt quilomètric 
37+956, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús 
(Exp. núm. 2012/778). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o modificació de la rasant de l’accés en els seus primers cinc metres 
contats des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera per donar continuitat 
a la cuneta. 

 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 
calçada. A tal efecte es pot instal·lar una reixa interceptora d’aigües en tota 
l’amplada de l’accés o donar continuitat a la cuneta en l’accés. 

 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. 

 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

 El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per la Sra. À.M.C., en relació amb l’expedient número 2012/778. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. À.M.C., autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BP-5107, al punt quilomètric 37+956, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (Exp. núm. 
2012/778), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. À.M.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa desestimar un recurs de reposició interposat per 
l’Associació Amics del Pessebre Vivent d’Órrius contra la liquidació de taxes, en 
resolució de l’expedient núm. 2011/7715.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 17 de novembre de 2011 va tenir entrada al Registre general de la Diputació 
de Barcelona escrit de l’associació d’Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius en que 
sol·licitava autorització per a la instal·lació d’un rètol provisional fàcilment desmuntable 
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a la carretera C-1415c, al punt quilomètric 5+875, marge esquerra, tram no urbà, al 
terme municipal d’Argentona. 
 
Atenent a la petició de l’associació d’Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius, en data 22 
de desembre de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
s’atorgà autorització per a la instal·lació del rètol esmentat al paràgraf anterior. 
 
Amb data 8 de febrer de 2012 té entrada burofax de l’associació d’Amics del Pessebre 
Vivent d’Òrrius adreçat a la Diputació de Barcelona en que es sol·licita l’anul·lació de 
les taxes liquidades en l’expedient d’autorització número 2011/7715, d’un import de 
50,63 €, pel concepte d’emissió d’informe i tramitació d’expedient administratiu en 
general, al·legant que l’associació és una entitat cultural sense ànim de lucre. 
 
Atès que la taxa liquidada al recurrent per l’emissió d’informes i tramitació d’expedients 
administratius està prevista en les Tarifes Annexes de taxes de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Ordenança Fiscal de la Diputació de Barcelona 
vigent en l’exercici 2011. 
 
Atès que, d’acord amb el previst al Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, el peticionari de 
l’autorització no es troba en cap dels supòsits de no subjecció o exempció del 
pagament de la taxa. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Admetre a tràmit el recurs de reposició presentat en data 8 de febrer de 2012, 
interposat per l’associació Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius contra la taxa liquidada 
en el marc de l’autorització per instal·lar un rètol provisional a la carretera C-1415c, 
aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22 de 
desembre de 2011 (expedient 2011/7715) 
 
Segon.- Desestimar el recurs admès a tràmit al paràgraf anterior, de conformitat amb 
els raonaments i motivacions que figuren a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’associació d’Amics del Pessebre Vivent 
d’Òrrius, amb domicili a efectes de notificacions a Òrrius (08317), Plaça de l’Esglèsia, 
3, amb indicació dels recursos procedents. 
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26.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. 
S.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2012/127.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. S.M.G., de data 19/12/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació, en data 27/12/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció d'un accés per entrar en un camp agrícola, a la carretera BV-
5122, del punt quilomètric 0+715 al 0+719, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Tordera (Expedient núm. 2012/127). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 03/02/2012, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'un 
accés per entrar en un camp agrícola. 
 
Atès el que disposa l’article 119 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
 Existeix un accés a menys de 50 metres respecte del punt on es vol construïr el 

nou accés.” 
 

Atès el que preveu l’article 119 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya:  
 
“Article 119 
 
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos 
 
119.1 A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació d'accessos, 
la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de ser com 
mínim de 1.200 m. 
 
119.2 A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos 
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de 
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de 
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de 
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m. 
 
119.3 La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a 
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m. 
 
119.4 No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m 
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc. 
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119.5 Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre 
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel 
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.” 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr. S.M.G., en relació amb 
l'expedient número 2012/127 que es transcriu en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de construcció d'un 
accés per entrar en un camp agrícola, a la carretera BV-5122, del punt quilomètric 
0+715 al 0+719, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tordera 
(Expedient 2012/127). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. S.M.G., amb domicili a XXX (XXXXX), 
XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
 
27.- Dictamen que proposa aprova la signatura d’un conveni específic amb 
l’Ajuntament de Gavà, pels treballs de “Restauració de la coberta de l’església 
de Sant Miquel i desenrunat arqueològic del recinte sobirà del Castell 
d’Eramprunyà” , per un import de cent vuitanta-cinc mil (185.000) €, en el marc 
del Pla de Concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent:  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Gavà s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de 
restauració de la coberta de l’església de Sant Miquel i desenrunat arqueològic del 
recinte sobirà del Castell d’Eramprunyà.   
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies 
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de 
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells 
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions. 
 
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 3.4.i.3), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni específic de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Gavà amb el codi 12/X/79111, d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació: 
 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC  PER A L’ACTUACIÓ RELATIVA A LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA 
DE SANT MIQUEL I DESENRUNAT ARQUEOLÒGIC DEL RECINTE SOBIRÀ DEL CASTELL 

D’ERAMPRUNYÀ 
 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Gavà 
NIF: P0808800G 

Actuació: 
Restauració de la coberta de l’església de Sant Miquel i 
desenrunat arqueològic del recinte sobirà del Castell 
d’Eramprunyà. 

2012 64.000 € 
2013 121.000 € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació Total 185.000 € 
Codi XBMQ: 12/X/79111 
Tipus de suport: Actuació Directa. Suport Tècnic 
Centre Gestor Servei de Patrimoni Arquitectònic Local  
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ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro, 
Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, assistit pel 
Secretari Delegat de la corporació, el Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), 
publicat al BOPB de data 23/9/2011. 
 
AJUNTAMENT DE GAVÀ, representat per l’ alcalde-president, Il·lm. Sr. Joaquim Balsera i 
García, assistit pel Secretari accidental de l’ens, Sr. Jaume Tutusaus i Torrents 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de 
restauració de la coberta de l’església de Sant Miquel i desenrunat arqueològic del 
recinte sobirà del Castell d’Eramprunyà. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de l’òrgan 
competent. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 

1. l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 
específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011. 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Restauració de la coberta de l’església de Sant Miquel i desenrunat 
arqueològic del recinte sobirà del Castell d’Eramprunyà. 

Àmbit de suport del 
Pla de concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del patrimoni 
Política local que 
es fomenta 

Gestió del patrimoni arquitectònic local 

 
Ateses les característiques específiques del marc on es desenvoluparà l’actuació, que 
exigeix el compliment de determinades condicions científiques i tècniques, aconsellables 
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i exigides per la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català en actuacions derivades de la 
protecció i restauració monumental, es fa necessària l’aplicació de criteris i mètodes 
especialitzats, l’execució i control dels quals no sempre és a l’abast dels ens locals, per 
manca de serveis adients, i que la Diputació de Barcelona pot oferir, a través de 
l’aplicació del Mètode SCCM de Restauració Monumental, que desenvolupa el Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Local en les seves actuacions. 

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i cooperació 
envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
 Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Actuació Directa i Suport Tècnic 

Periodificació 
2012 
2013 

  64.000 € 
121.000 € 

Aportació de la Diputació (total): 185.000 € 
Aplicació pressupostària G / 50201 / 336A1 / 650.40 

 
Darrerament, s’ha constatat que l’estat del revestiment de la volta de l’església de Sant 
Miquel està en un avançat estat de deteriorament i que presenta perill de caiguda imminent.  
Per aquesta raó, es va restringir l’accés al seu interior. 
 
Per poder garantir l’accés i l’ús de l’interior de l’església, caldria eliminar els riscos de 
despreniment existents actualment, així com garantir l’estanqueitat de la coberta, que en 
aquests moments és inexistent. 
 
A més a més, després de les recents excavacions arqueològiques realitzades, així com el 
desenrunat d’una primera sala per al coneixement de la realitat física del lloc, s’ha de 
realitzar, perquè la futura redacció del Pla Director sigui suficientment adaptada a la realitat 
del monument, la continuació de la neteja amb control arqueològic dels sectors enrunats del 
recinte sobirà. 
 
Aquestes propostes de tasques estarien valorades de la següent manera: 

 
 Reparació de la volta i construcció de nova coberta a l’església de Sant 

Miquel........................... .95.000 € 
 Investigació i desenrunat arqueològic del recinte sobirà del 

castell............................90.000 € 
 

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local assumirà la realització dels estudis, projectes, 
contractes i direcció de les obres necessaris per a l’execució d’aquestes actuacions, 
facilitarà a l’Ajuntament de Gavà tot el suport científic i tècnic necessari per a la gestió de les 
visites i per a la difusió entre la ciutadania de la història i els valors patrimonials i artístic del 
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castell i procedirà a la recepció i lliurament de les obres a l’Ajuntament, facilitant les 
instruccions per al correcte ús i manteniment de les mateixes.  
 
 Per part de l’ens local adherit 

 
L’Ajuntament de Gavà es compromet a dur a terme les actuacions previstes en el present 
conveni, d’acord amb les Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, i 
concretament: 
 
En relació a les actuacions previstes:  
- Col·laborar amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en la realització de les 

actuacions previstes en aquest conveni i en la tramitació i concessió de la llicència d’obres 
i qualsevol altra llicència o permís municipal necessaris.  

- Facilitar i sol·licitar de les administracions competents els permisos necessaris per a la 
realització de les actuacions així com, assumir la tramitació de les llicències d’activitats i/o 
de les escomeses de serveis necessaris per l’ús públic del monument. 

- Fer-se càrrec de les taxes de sol·licitud de les diferents llicències i permisos. 
- Recepcionar les obres que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local dugui a terme en el 

marc d’aquest conveni, un cop finalitzades.  
- Assumir el manteniment i l’ús adequat de les restes consolidades del Castell, un cop 

realitzades les actuacions previstes en aquest conveni.  
 

En quant a la explotació del monument:  
- Realitzar la difusió del monument i editar el material necessari per aquesta difusió i per a 

les visites guiades.  
- Assumir amb recursos propis la organització de les visites guiades al Castell, aportant els 

guies, la gestió dels horaris i inscripcions, la vigilància i seguretat i l’obertura i tancament 
del recinte.  

- Gestionar les visites al Castell de manera compatible amb la preservació de les restes i la 
realització de les actuacions previstes en aquest conveni.  

 
3. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 
 
4. Règim de lliurament  

 
1. La Diputació lliurarà els treballs/obres/béns amb caràcter definitiu com a màxim dintre 

dels tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
3. L’ens beneficiari haurà de presentar el formulari XG-0107 “Recepció de 

treballs/obres/béns” degudament emplenat com a màxim en el termini de 3 mesos 
comptat a partir de la data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut 
aquest termini sense haver presentat el formulari esmentat, els treballs/obres/béns 
s’entendran recepcionats tàcitament. 
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5.  Documentació tècnica 
 
1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una còpia 

de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs tècnics, 
memòries). 

 
6.  Balanç de l’acció concertada  
 
Un cop finalitzades les obres previstes en les actuacions, es procedirà a la seva recepció 
per part de l’Ajuntament en els termes previstos en les lleis i d’acord amb el modelari 
proporcionat per la Diputació de Barcelona.  
 
Es podran realitzar recepcions parcials a mesura que es vagin realitzant les diferents 
actuacions, si es considera convenient per ambdues parts signants del conveni.  
 
En l’acte de recepció final es lliurarà a l’Ajuntament la documentació tècnica i científica 
generada així com les instruccions i els criteris d’ús que hauran de permetre el correcte 
manteniment del monument. 
 
De forma simultània a la recepció dels treballs/obres/béns, l’ens local beneficiari haurà de 
presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/web/concerta  
 
7.  Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
8. Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 

qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny. 

 
9.  Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
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- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
10.  Marc normatiu 
 
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 
11.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
12.  Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
13.  Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.”  

 
Segon.- Autoritzar de manera excepcional a l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro, 
Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per a la 
signatura d’aquest conveni amb l’Ajuntament de Gavà.  
 
Tercer.- Reservar crèdit per import de seixanta-quatre mil (64.000) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50201/336A1/65040 del pressupost ordinari vigent de 
despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2012, i la quantitat de cent vint-i-un 
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mil (121.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50201/336/650 per a l’any 
2013, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2012, 
relativa al conveni per a la “Realització de les tasques d’informació de 
l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu”, amb el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per un import de cent trenta-sis mil 
quatre-cents noranta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (136.495,28) €.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat gestiona el parc del Castell de 
Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 
de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i 
els objectius de la gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels 
municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El 
parc conté un important patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element 
més destacat. Tots els edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al 
llarg dels darrers decennis s’han fet importants inversions encaminades a la seva 
rehabilitació.  
 
Atès que el Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai 
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que 
se’n deriva. En aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a 
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, 
destacant, com un dels seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la 
gestió activa i integral dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació 
de la diversitat biològica del Parc. 
 
Atès que dins del model de gestió del Parc, es defineix un conjunt d’equipaments 
públics, entre els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de 
Recursos, per a la realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat, 
amb parament i mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El 
castell de Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una 
funció cabdal pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites. 
 
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme 
municipal dins del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió 
del Parc a través de la seva participació en el Consell Coordinador. 
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Atès que l’Ajuntament de Montesquiu considera el Castell de Montesquiu com un 
equipament cultural del seu municipi d’una gran rellevància i col·labora amb la 
Diputació de Barcelona en la seva gestió mitjançant un conveni que li permet 
contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis associats a les visites al 
castell, la utilització del Centre de Recursos i la informació en general als visitants del 
Parc.  
 
Atès que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura comparteix amb la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona els objectius de protecció dels valors naturals i culturals, així com de 
promoció d’un desenvolupament econòmic i un ús social compatibles amb aquests 
objectius i coincideix amb la Diputació de Barcelona en la voluntat de potenciar el 
Castell de Montesquiu com un element dinamitzador de l’economia local i de l’oferta de 
serveis vinculats al patrimoni cultural. 
 
Atès que, en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni específic de 
cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la realització de les tasques 
d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu.  
 
Atès que el conveni esmentat és vigent per a l’any 2012, i que la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu 
segueixen interessats en continuar mantenint la col·laboració en la gestió de 
l’equipament públic del Castell de Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als 
usuaris i visitants del Castell i, per extensió, del conjunt del Parc.  
 
Atès que el conveni contempla, en el seu pacte sisè, relatiu a l’import del conveni, que 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura els 
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis establerts. 
Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a 
aportar serà de 133.296,18 €, quantitat que es revaloritzarà anualment d’acord amb 
l’IPC durant els primers tres anys de vigència del conveni. 
 
Atès que de conformitat amb el pacte setè del conveni, es preveu que el Consorci de 
la Vall del Ges, Orís i Bisaura haurà de justificar la totalitat de les despeses mitjançant 
certificació emesa pel secretari i interventor del Consorci, amb el vist-i-plau del seu 
President. 
 
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
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serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2012, de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el 
17.01.2011, per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i 
centre de recursos del Castell de Montesquiu”. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-sis mil quatre-cents noranta-
cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (136.495,28) € a favor del Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el 
compliment dels objectius proposats, de l’aplicació pressupostària de l’any 2012: 
G/50402/173A0/46702. 
 
Tercer.- Autoritzar una bestreta del 90%, degut a la manca de recursos econòmics 
que l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè 
d’aquest conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, la qual es farà 
efectiva en el moment de l’aprovació de l’atorgament de l’aportació per a l’any 2012. 
 
Quart.- Autoritzar el pagament del 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades, 
mitjançant certificació del Secretari o Interventor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, amb el vist i plau del President del Consorci, abans del 31 de gener de l’any 
següent al de l’exercici en curs. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
a l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació, consistent en el 
contracte administratiu especial, per a la prestació del servei de restauració a 
l’equipament Casanova del Castell, al Parc del Castell de Montesquiu, amb una 
proposta d’inversió mínima de catorze mil quatre-cents (14.400) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Atès que el Pla especial de protecció del Parc del Castell de Montesquiu inclou la 
determinació d’un conjunt d’equipaments, per tal de contribuir als objectius de 
promoció i ordenació de l’ús social que el mateix pla estableix.  
 
Atès que en un d’aquests equipaments s’emplaça l’antiga Casanova del castell, al 
terme municipal de Montesquiu, pel qual es preveu un ús de restauració, vinculat al 
desenvolupament dels programes culturals al Castell de Montesquiu i al seu Centre de 
Recursos. 
 
Atès que durant molts anys, la Casanova del Castell ha ofert un servei d’allotjament i 
menjars als usuaris del Centre de Recursos del Castell de Montesquiu, bàsicament 
estudiants i participants en cursos i seminaris.  
 
Atès que aquesta oferta es va anar ampliant al públic en general i, més recentment, de 
comú acord entre els actuals contractistes i la Oficina Tècnica de Parcs Naturals, s’ha 
adoptat la decisió de dedicar l’equipament únicament al servei de restauració, com a 
suport a les activitats del Castell i per al públic en general, suprimint el servei 
d’allotjament, a causa de les dificultats objectives d’assumir les inversions necessàries 
per tal d’adequar les habitacions a la normativa vigent i, també, pels dubtes raonables 
sobre la rendibilitat i funcionalitat d’aquest servei. 
 
Atès que d’acord amb el que s’ha manifestat en els apartats anterior i comptant amb 
que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals no disposa de personal propi que pugui ser 
destinat a garantir el funcionament d’aquest equipament, es planteja la proposta de 
continuar gestionant-lo a través d’un contracte administratiu especial. 
 
Atesa la complexitat de les diverses prestacions que constitueixen l’objecte del 
contracte, els usuaris finals, així com el règim econòmic especial que configura aquest 
expedient, es considera adient recórrer a la figura dels contractes administratius 
especials previstos en l’article 19.1.b) del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre. 
 
Atès que és procedent la contractació mitjançant un procediment obert amb varis 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2001, de 14 de novembre. 
 
Atès que, segons es desprèn de l’estudi econòmic i la memòria emesa per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals, s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la 
contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels criteris d’adjudicació. 
 
Atès que és procedent l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i el  
Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la present contractació. 
 
Vist l'apartat 3.1.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En virtut de tot això, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals consistent en el contracte administratiu especial per a la prestació del servei 
de restauració a l’equipament Casanova de Castell, propietat de la Diputació de 
Barcelona, situat al Parc del Castell de Montesquiu, amb una proposta d’inversió 
mínima de catorze mil quatre-cents (14.400) €, IVA exclòs. 
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que hauran de regir la present contractació. 
 
Tercer.- Procedir a la seva contractació mitjançant un procediment obert amb varis 
criteris d’adjudicació d’acord amb el que disposen els articles 150 i del 157 al 161 del 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2001, de 14 de novembre. 
 
30.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada en la 
convocatòria de l’any 2009 a la Sra. Laia Cateura i Boixet, destinada en la línia 
d’habitatge i patrimoni en l’àmbit dels parcs naturals, per no presentar 
justificació de la subvenció dins del termini requerit, i per un import de dos mil 
cent vuitanta-dos (2.182) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 27 
de novembre de 2008, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 12 de juny de 2009 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que d’acord amb la base divuitena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de juny de 2010, excepte per a les activitats culturals que 
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2009.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de la subvenció a la Sra. Laia Cateura Boixet, per un import de 2.182 € la qual no ha 
presentat, a data d’avui, la justificació de les actuacions realitzades. 
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Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Vist l’apartat  3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB, de 
23 de setembre de 2011. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al 
Vicepresident 3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment la subvenció a Sra. Laia Cateura i Boixet, atorgada en la 
convocatòria de l’any 2009, per activitats en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona: 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense presentar-les o 
presentades i considerades desestimades, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’interessada pel seu coneixement i als 
efectes escaients.  
 
31.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, del Sr. Eduard Oliveras Fabregas, Turó de Grenys, 
SA i Signatus Grup Naturalista, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per 
no subsanar, la documentació presentada, en el termini màxim requerit i per un 
import total de tres mil vuitanta-tres euros amb set cèntims (3.083,07) €.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12 
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar,  entre altres , les 
subvencions relacionades a  continuació, que van presentar la documentació 
justificativa amb anomalies i que d’acord amb la Base 21, de les bases específiques de 



 62/66 

les subvencions de l’any 2010,   van ser requerits a  subsanar els errors detectats en 
un termini màxim de 10 dies hàbils, i que a data  d’avui, no han presentat la nova 
documentació: 
 
 
Nom  Beneficiari NIF Import Op. comptable
Eduard Oliveras Fabregas 36325077W 721,69 € 1003003354-21
Turó de Grenys SA A58495441 1.866,73 € 1003003342-18
Signatus Grup Naturalista G65264582 494,65 € 1003003402-11
 
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Vist l’apartat  3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB, de 
23 de setembre de 2011. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al Vice-
president 3r. i  President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, per activitats en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona,   que van presentar la documentació justificativa amb 
anomalies i que d’acord amb la Base 21, de les bases específiques de les subvencions 
de l’any 2010,   van ser requerits a  subsanar els errors detectats en un termini màxim 
de 10 dies hàbils, i que a data  d’avui, no han presentat la nova documentació: 
 
Nom  Beneficiari     NIF Import Op. comptable 
Eduard Oliveras Fabregas 36325077W 721,69 € 1003003354-21 
Turó de Grenys SA A58495441 1.866,73 € 1003003342-18 
Signatus Grup Naturalista G65264582 494,65 € 1003003402-11 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense presentar-les o 
presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 
32.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, per a activitats en l’àmbit dels parcs naturals, per no 
presentar la documentació justificativa dins la data de termini, i per un import 
total de vint-i-un mil vuit-cents setanta euros amb sis cèntims (21.870,06) €.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
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Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12 
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que d’acord amb la base vintena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de juny de 2011, excepte per a les activitats culturals que 
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2010.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar,  entre altres, les 
subvencions relacionades a  continuació, que a data d’avui, malgrat els requeriments 
amb acusament de rebuda, no han presentat la documentació justificativa tal com 
estableixen les bases reguladores de les subvencions:  
 
Nom  Entitat NIF Import Op. comptable
Curits, S.L B62251160 1.852,19 € 1003003342-04
Puig Deumal Remei 52140239K 473,81 € 1003003342-13
Ass empresaris Valls de Montcau G62816640 386,79 € 1003003342-24
Fundació preservació valors interns G63697304 2.346,51 € 1003003342-21
Aventura i lleure el tercer element J64278872 600,32 € 1003003342-26
Antxell, SCP J62571856 705,89 € 1003003342-23
Bosacoma Cortada Carolina 46330354M 753,28 € 1003003315-01
Planas Illa Joan 38644022C 904,80 € 1003003315-11
Saurí Abella Joaquim 35075842Z 837,30 € 1003003315-49
Rovira Vinyoles Clara 37260593H 688,42 € 1003003293-08
Granada Moreno, SL B62360896 1.253,19 € 1003003293-13
Bach Coromina Ramon 40600754G 2.352,95 € 1003003293-21
Christopher Carnie X2597425N 1.784,43 € 1003003354-07
Margens Aymerich Josep Mª 77085748Y 1.882,36 € 1003003354-14
Orra Galdeano Jordi 77310117X 941,18 € 1003003354-22
Nofre Reixach Isaac 37174972A 1.166,48 € 1003003354-26
Parroquia de St Pere R5800317I 2.372,87 € 1003003354-32
Núria Torner Agustí 37659230L 567,29 € 1003003354-38
 
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Vist l’apartat  3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB, de 
23 de setembre de 2011. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al Vice-
president 3r. i  President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la 
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010, per activitats en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona,  que a data d’avui, malgrat els requeriments amb 
acusament de rebuda, no han presentat la documentació justificativa tal com 
estableixen les bases reguladores de les subvencions:  
 
Nom  Entitat NIF Import Op. comptable
Curits, S.L B62251160 1.852,19 € 1003003342-04 
Puig Deumal Remei 52140239K 473,81 € 1003003342-13 
Ass. empresaris Valls de Montcau G62816640 386,79 € 1003003342-24 
Fundació preservació valors interns G63697304 2.346,51 € 1003003342-21 
Aventura i lleure el tercer element J64278872 600,32 € 1003003342-26 
Antxell, SCP J62571856 705,89 € 1003003342-23 
Bosacoma Cortada Carolina 46330354M 753,28 € 1003003315-01 
Planas Illa Joan 38644022C 904,80 € 1003003315-11 
Saurí Abella Joaquim 35075842Z 837,30 € 1003003315-49 
Rovira Vinyoles Clara 37260593H 688,42 € 1003003293-08 
Granada Moreno, SL B62360896 1.253,19 € 1003003293-13 
Bach Coromina Ramon 40600754G 2.352,95 € 1003003293-21 
Christopher Carnie X2597425N 1.784,43 € 1003003354-07 
Margens Aymerich Josep Mª 77085748Y 1.882,36 € 1003003354-14 
Orra Galdeano Jordi 77310117X 941,18 € 1003003354-22 
Nofre Reixach Isaac 37174972A 1.166,48 € 1003003354-26 
Parroquia de St Pere R5800317I 2.372,87 € 1003003354-32 
Núria Torner Agustí 37659230L 567,29 € 1003003354-38 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, transcorregut el qual sense presentar-les o 
presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 

 
33.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del termini d’execució objecte de 
la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vic, per al desenvolupament del 
Programa de suport als ajuntaments per a l’impuls de serveis de mediació 
ciutadana, en el marc del Protocol General del Pla de concertació 2008-2011, 
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aprovada per la Junta de Govern en sessió de 30 d’abril de 2009.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprovà l’atorgament 
d’una subvenció a l’Ajuntament de Vic, per un import de 298.384 €, formalitzada 
mitjançant un conveni de col·laboració per a l’impuls dels serveis de mediació, en el 
marc del Protocol general del Pla de concertació Xarxa Municipis de Qualitat 2008-
2011. 
 
Vist que el pacte desè del conveni de referència, signat el 8 de juny de 2009, estableix 
que la vigència d’aquest pel que fa a l’execució de les actuacions que té per objecte 
comprèn des de l’any 2009 fins al 2011, coincidint amb la vigència del Protocol 
general. 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de Vic, rebuda el 30 de març de 2011, per la qual 
sol·licità una pròrroga del termini d’execució de l’actuació per un període de sis mesos, 
a causa de la impossibilitat de l’Ajuntament d’iniciar la contractació d’un dels 
mediadors i de la persona administrativa de suport fins al mes de juliol de 2009, és a 
dir, una vegada signat el conveni. 
 
Atès que en un principi, aquesta possibilitat de pròrroga d’execució es va denegar amb 
motiu de la improrrogabilitat del Protocol general. 
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, aprovat el 22 de desembre de 2011, 
pel qual s’aprova la modificació del Protocol general del Pla de concertació Xarxa 
Municipis de Qualitat 2008-2011 i s’aplica un règim transitori que amplia la vigència i 
efectes del Protocol a partir de l’1 de gener de 2012 i finalitzarà amb l’aprovació d’un 
nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 
 
Vist que aquest règim transitori del Protocol dóna la possibilitat de prorrogar, amb 
caràcter específic, el termini d’execució i de justificació de les accions de suport 
econòmic concedides durant l’any 2011, fins al 30 de març de 2012 i 30 de juny de 
2012 respectivament. 
 
Vist que el règim jurídic d’aquest ajut és l’esmentat Protocol general, la resta de 
normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local, i supletòriament 
l’Ordenança General reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de 
Barcelona i de les entitats que en depenen i la Llei General de Subvencions. 
 
Vist el que disposa l’epígraf 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del ple, 
publicada en el BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar fins al 30 de març de 2012 el termini d’execució de l’actuació 
objecte de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vic, aprovada per la Junta de 
Govern en sessió de 30 d’abril de 2009 i formalitzada mitjançant conveni signat el 8 de 
juny de 2009, per al desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a 
l’impuls de serveis de mediació ciutadana, en el marc del Protocol general del Pla de 
concertació XBMQ.  
 
Segon.- La pròrroga del termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció no 
modifica el termini de justificació establert en l’esmentat conveni, ni cap de les seves 
clàusules. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vic. 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
 


