
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
Data:    11 de juliol de 2013 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:25 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.    Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lma.  Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Il.lm.    Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Excm. Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.    Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.    Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.m. Sr.   Joan Roca i Lleonart 
Il.lm.    Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.    Sr.   Ramon Riera Bruch 
Il.lma.  Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.    Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lm.    Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.    Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lma.  Sra.  Mireia Hernández i Hernández 
Il.lma.  Sra.  Mercè Rius i Serra 
Il.lm.    Sr.    Ramon Castellano Espinosa 
Il.lm.    Sr.    Josep Llobet Navarro 
Il.lm.    Sr.    Pere Prat i Boix 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Il.lm.    Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.    Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
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Il.lm.    Sr.    Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.    Sr.    Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lm.    Sr.    Arnau Funes i Romero 
 
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 27 de juny  de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de 2013, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
146/2013-C interposat per E. B. P. contra la resolució de 29 de gener de 2013, que 
deixava sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el procediment per incapacitat permanent instat 
per B. C. P.  contra la resolució de l’INSS que desestimava la reclamació d’incapacitat 
permanent parcial derivada d’accident laboral. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte del decret judicial 
favorable, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que 
declara finalitzat el recurs núm. 247/2012 interposat per M. E. B. E. contra el decret 
que la cessava del lloc de treball XXXXX i el posterior decret que desestimava el 
recurs de reposició, per desestiment de l’actora. 
 
5.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable  
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, que desestima el procediment abreujat núm. 494/2011, interposat per  
N. C. S. contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5114, a 
causa d’un despreniment de pedres i terra sobre la via. 
 
6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte de la sentència favorable  
per als interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que estima el recurs contenciós 
administratiu núm. 150/2010 i acumulat núm. 415/2010, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra les resolucions del Jutjat d’Expropiació de Catalunya dictades en el 
procediment de retaxació del preu just de la finca afectada pel "Projecte de reparació 
del talús pk. 4, ctra. BP-1413", a Cerdanyola del Vallès. 
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Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
7.- Dictamen que proposa aprovar la segona resolució parcial i última de la 
convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim regulador, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
8.- AJUNTAMENT DE MARTORELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent vint-i-un mil nou-cents noranta-tres euros amb vuitanta cèntims 
(121.993,80) €  per a finançar l’actuació local “Supressió barreres arquitectòniques” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
9.- AJUNTAMENT DE MATADEPERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació 
local “Compra finca Sant Joan, 53, 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
10.- AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació 
local “Pla Sanejament” al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats. 
 
11.- AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació 
local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
12.- AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent trenta-sis mil dos-cents setanta-vuit euros amb 
setanta-quatre cèntims (136.278,74) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles 
i jardineres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
13.- AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil set-cents vint-i-un euros amb noranta-sis 
cèntims (38.721,96) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat i Poum” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
14.- Dictamen  que proposa  l’aprovació  de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la 
Fundació CETEMMSA i la patronal Asegema, per promoure, impulsar i desenvolupar, 
en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de confecció i 
moda a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/271. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Espunyola, en resolució de l’expedient núm. 2013/2670. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2013/2887. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
INCIC S.L. en resolució de  l’expedient núm. 2013/2925. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/3322. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa S.A. 
de Obras y Servicios Copasa, en resolució de l’expedient núm. 2013/3591. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la                
Sra. P. LL. P., en resolució de l’expedient núm. 2013/3592. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2013/3676. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T. C. P., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/3774. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Camping El 
Garrofer S.L., en resolució de l’expedient núm. 2013/3819. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/3905. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Olivella, en resolució de l’expedient núm. 2013/4036. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Agromeixacari S.L., en resolució de l’expedient núm. 2013/4127. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2013/4187. 
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29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Orpí, en resolució de l’expedient núm. 2013/4199. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer front 
a les despeses del transport escolar, campanya “Coneguem els Nostres Parcs”, 
exercici 2014, per import de cinquanta-quatre mil (54.000) €. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre la Diputació de Barcelona i 
Federparchi, l’Associació Legambiente Onlus i la Fundació Symbola, per a la 
col·laboració entre la Xarxa de Parcs Naturals i el sistema de Parcs i reserves naturals 
terrestres i marines vinculades a Federparchi. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per al desenvolupament de l’estudi de l’ecologia 
del senglar (Sus Scrofa) i la seva distribució en ambients mediterranis. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
33.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Folgueroles, per a la implantació d’una caldera de biomassa, d’import cent seixanta-set 
mil set-cents cinquanta (167.750) €. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès, per a la implantació de mesures d’eficiència energètica en diferents 
dependències municipals, d’import cent quaranta mil (140.000) €. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures”, la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellgalí, 
per al projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, d’import cent 
onze mil nou-cents setanta-un euros amb setanta-un cèntims (111.971,71) €. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, la 
formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Tordera, per a finançar les despeses de personal propi de neteja 
viària, d’import dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) €. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Minuta de l’Acta.-   Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de la Presidència, de data 11 de juny de  2013, de compareixença, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de  Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 146/2013-C interposat per  E. B. P. contra la resolució  
de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte la  seva prolongació en el 
servei actiu.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 146/2013-C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor E. B. P. contra la resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 
2013, que va deixar sense efecte la seva prolongació en el servei actiu. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de 
la Corporació en el recurs esmentat 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de 
febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 146/2013-C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor E. B. P. contra la resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 29 de gener de 2013, que va deixar sense efecte 
la seva prolongació en el servei actiu. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 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. 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 3 de juny de 2013, de compareixença davant 
el Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el procedi ment per incapacitat 
permanent instat per B. C. P.  contra la resolució de l’INSS que desestimava la 
reclamació d’incapacitat permanent parcial derivada  d’accident laboral.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social núm. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona, juntament 
amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i Activa Mutua, per comparèixer davant el Jutjat Social núm. 10 Barcelona en el 
Procediment per incapacitat permanent núm. 261/2013 instat pel senyor B. C. P. 
contra la resolució de l'INSS, de data 6 de febrer de 2013,  que va desestimar la 
reclamació d'incapacitat permanent parcial derivada d'accident laboral. 
 
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 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 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 escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
Vist l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer en el Procediment d’Incapacitat Permanent núm. 261/2013 
instat davant el Jutjat Social núm. 10 de Barcelona pel senyor B. C. P. contra la 
Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social i Activa Mutua contra la resolució de l'INSS, de data 6 de febrer 
de 2013,  que va desestimar la reclamació d'incapacitat permanent parcial derivada 
d'accident laboral. 
 
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 
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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 i en les 
instàncies superiors en que pugui esdevenir. 
 
4.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte del decret judicial 
favorable, dictat pel Jutjat Contenciós Administrat iu núm. 17 de Barcelona, que 
declara finalitzat el recurs núm. 247/2012 interpos at per M. E. B. E. contra el 
decret que la cessava del lloc de treball XXXX i el  posterior decret que 
desestimava el recurs de reposició, per desestiment  de l’actora.-  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 del 29 de novembre de 2012, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, pel 
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el procediment núm. 247/2012, interposat per M. E. B. E. contra el decret 
que la cessava del lloc de treball XXXX i el posterior decret que desestimava el recurs 
de reposició. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
21 de maig de 2013, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
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 fórmula 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 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 21 de maig de 2013, que acorda tenir per 
desistida M. E. B. E. del procediment núm. 247/2012, contra el decret que la cessava 
del lloc de treball XXXX i el posterior decret que desestimava el recurs de reposició; i, 
així mateix, disposa l’arxiu del procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
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5.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, que desestima e l procediment abreujat 
núm. 494/2011, interposat per N. C. S. contra la re solució que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5114 , a causa d’un despreniment de 
pedres i terra sobre la via.-  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: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 494/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per N. C. S. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de maig 
de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 
la part actora en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BV-5114, a causa d’un despreniment de pedres i terra sobre la via. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
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 fórmula 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 sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 494/2011, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per N. C. S. contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 18 de maig de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys derivats de l’accident 
que va tenir lloc a la carretera BV-5114, a causa d’un despreniment de pedres i terra 
sobre la via, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a la 
responsabilitat patrimonial, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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6.- Dictamen de la Presidència que proposa donar co mpte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel TSJC, que estima el 
recurs contenciós administratiu núm. 150/2010 i acu mulat núm. 415/2010, 
interposat per la Diputació de Barcelona contra les  resolucions del Jutjat 
d’Expropiació de Catalunya dictades en el procedime nt de retaxació del preu just 
de la finca afectada pel "Projecte de reparació del  talús pk. 4, ctra. BP-1413", a 
Cerdanyola del Vallès.-  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 del 23/12/2010, va acordar donar-se per 
assabentada del decret de la Presidència, de 11/11/2010, pel qual s’acordava 
interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, contra les resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 23/07/2010, 
10/09/2010 i 8/10/2010, relatives a l’expedient de preu just núm. 8026-10, Finca núm. 
1, polígon 11, parcel·la 7, de Cerdanyola del Vallès, amb motiu del "Projecte de 
reparació del talús pk. 4 ctra. BP-1413", i mitjançant les quals es fixava l’import de la 
retaxació. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que la decisió sobre si procedeix o no la retaxació correspon 
a l’Administració expropiant, i no al Jurat d’Expropiació, amb la qual cosa, tant la 
tramitació del procediment de retaxació com la resolució que li va posar fi es 
consideren disconformes a dret i, per tant, procedeix declarar la seva nul·litat. 
 
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 fórmula 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 sentència favorable dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que estima el recurs núm. 150/2010 i 415/2010 acumulat, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra les resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 
23/07/2010, 10/09/2010 i 8/10/2010, relatives a l’expedient de preu just núm. 8026-10, 
Finca núm. 1, polígon 11, parcel·la 7, de Cerdanyola del Vallès, amb motiu del 
"Projecte de reparació del talús pk. 4 ctra. BP-1413", mitjançant les quals es fixava 
l’import de la retaxació, declarant la nul·litat de l’acte impugnat pels motius indicats en 
la part expositiva d’aquest dictamen. 
 



 

 11 

Segon.-  Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
7.- Dictamen que proposa aprovar la segona resoluci ó parcial i última de la 
convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serve is 2013 i del seu règim 
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Loc als 2012-2015”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputada Delegat per a la Cooperació 
Local, aprova el dictamen que proposa aprovar la segona resolució parcial i última de 
la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013, acordant la concessió 
dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 
2013 i el 31 de desembre de 2013, en el marc del règim regulador i la convocatòria del 
Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import 
de set milions cinc-cents trenta-set mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb divuit 
cèntims (7.537.855,18) €; així com desestimar algunes sol.licituds per menor valoració, 
manca de recursos e incompliment dels requestis, relativa al centres gestors següents: 
Oficina d’Activitats Esportives, Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, Servei de Salut 
Pública, Servei de Suport a les Polítiques de Consum, Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat, Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental i Oficina 
Tècnica de Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental, el contingut del qual 
figura en el CD que s’adjunta a la present Acta. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent      
vint-i-un mil nou-cents noranta-tres euros amb vuit anta cèntims (121.993,80) €   
per a finançar l’actuació local “Supressió barreres  arquitectòniques” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Martorell.-  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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 
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. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 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 Martorell, presentada en 
data 3/6/2013 per finançar la inversió “Supressió barreres arquitectòniques” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 Martorell  
Actuació:  Supressió barreres arquitectòniques 
Import crèdit:  121.993,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 32/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-un mil nou-cents noranta-tres 
euros amb vuitanta 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.  
 
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actua ció local “Compra finca Sant 
Joan, 53, 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Matadepera.-  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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 

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 28 de març 
de 2012 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 Matadepera, presentada en 
data 28/5/2013 per finançar la inversió “Compra finca Sant Joan, 53, 2013” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 Matadepera  
Actuació:  Compra finca Sant Joan, 53, 2013 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2013 

 

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros 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.  
 

10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actua ció local “Pla Sanejament” al 
0% d’interès i a retornar en 3 anualitats, a l’Ajun tament de la Pobla de Lillet.-  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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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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 
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 28 de març 
de 2012 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 la Pobla de Lillet, presentada 
en data 9/1/2013 per finançar la inversió “Pla Sanejament” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 la Pobla de Lillet  
Actuació:  Pla Sanejament 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  3 
Referència: 1/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros 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.  



 

 15 

11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actua ció local “Urbanització carrer 
Major” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitat s, a l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous.-  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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 

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 28 de març 
de 2012 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 Sant Martí de Tous, 
presentada en data 29/5/2013 per finançar la inversió “Urbanització carrer Major” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 Sant Martí de Tous  
Actuació:  Urbanització carrer Major 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 30/2013 

 

Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc 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.  
 

12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
trenta-sis mil dos-cents setanta-vuit euros amb set anta-quatre cèntims 
(136.278,74) € per a finançar l’actuació local “Com pra vehicles i jardineres” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntam ent de Sant Pol de Mar.-  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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 

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 28 de març 
de 2012 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 Sant Pol de Mar, presentada 
en data 3/6/2013 per finançar la inversió “Compra vehicles i jardineres” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 Sant Pol de Mar  
Actuació:  Compra vehicles i jardineres 
Import crèdit:  136.278,74 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 33/2013 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta-sis mil dos-cents setanta-vuit 
euros amb setanta-quatre 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.  
 

13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit 
mil set-cents vint-i-un euros amb noranta-sis cènti ms (38.721,96) € per a finançar 
l’actuació local “Asfaltat i Poum” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.-  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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012. 
 

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 28 de març 
de 2012 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 Sant Pol de Mar, presentada 
en data 3/6/2013 per finançar la inversió “Asfaltat i Poum” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Vist el punt 3.3.F, d) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Asfaltat i Poum 
Import crèdit:  38.721,96 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2013 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-vuit mil set-cents vint-i-un euros 
amb noranta-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.  
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
14.- Dictamen  que proposa  l’aprovació  de col·lab oració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament,  la Diputació de Barcelona, 
la Fundació CETEMMSA i la patronal Asegema, per pro moure, impulsar i 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de 
grau mitjà de confecció i moda a l’Institut Lluís D omènech i Montaner, de Canet 
de Mar.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta 
Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que pel desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari 
donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les 
demandes socials i econòmiques del moment i de cada territori. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, té la voluntat d’oferir, 
en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció 
i moda, amb incorporació de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de 
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària del Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil, Escola de Teixits Canet de Mar, en endavant 
CRTTT. El funcionament d’aquest centre de recerca està regulat pel conveni entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Canet de Mar i Mataró, a través del 
TecnoCampus de Mataró, i amb el centre tecnològic de referència en el sector tèxtil, 
Fundació CETEMMSA. 
 
Atès que la Fundació CETEMMSA centra la seva activitat en l’àmbit de la recerca i el 
desenvolupament de tractament de superfícies flexibles, com ara teixits, dins el camp 
dels printed electronics. Per a la realització de projectes conjunts pel desenvolupament 
experimental de productes intel·ligents i innovadors que puguin aportar noves utilitats a 
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un ampli ventall de sectors econòmics, estableix acords amb el món empresarial, i 
col·laboracions amb altres centres de recerca i universitats. 
 
Atès que l’associació empresarial Asegema és una organització empresarial de 
caràcter comarcal que representa a les empreses tèxtils, principalment a les del 
gènere de punt. Entre les seves principals finalitats, hi ha el foment de totes aquelles 
activitats necessàries per a una millor formació i activitat empresarial. En aquest sentit, 
l’associació empresarial Asegema vol col·laborar en la promoció de la formació 
professional del sector del tèxtil per millorar la qualificació professional del personal 
treballador del sector, i està interessada a participar activament i contribuir a fer 
possible la realització d’aquest conveni, oferint, entre d’altres, a través de les seves 
empreses associades, estades a l’empresa a tots els alumnes del cicle formatiu 
vinculat a  aquest conveni, a través de formació en alternança i amb formació dual, 
mitjançant contractes laborals o beques perquè puguin compaginar els seus estudis 
amb una feina al llarg del cicle formatiu. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament, que és titular de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar, considera necessària aquesta col·laboració per a la 
formació global de l’alumnat d’aquest cicle formatiu 
 
Atès que la col·laboració proposada ho és a l’empara de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, que regula l’oferta i el sosteniment del sistema educatiu no 
universitari de Catalunya, del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la 
formació professional inicial, on s’encomana al Departament d’Ensenyament que 
n’estableixi la regulació de l’alternança entre la formació i el treball, i de la Resolució 
ENS/1204/2012, de 25 de maig, que organitza la formació en alternança en els 
ensenyaments de formació professional inicial. 
 
Atès que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de 
Confecció i moda són molt específiques i l’Institut Lluís Domènech i Montaner no 
disposa de les adequades, es proposa l’ùs de les instal·lacions del CRTTT perquè 
alumnat i professorat puguin realitzar part del contingut del cicle formatiu. 
 
Vist l’epígraf 3.2.f) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència en data de 14 de febrer de 2013 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la 
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona, la 
Fundació CETEMMSA i la patronal ASEGEMA, per promoure, impulsar i 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el Cicle Formatiu de Grau 
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Mitjà de “Confecció i Moda” a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, 
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE L A GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT,  LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, LA FUNDACIÓ CETEMMSA I LA PATRONAL ASEGE MA, PER 
PROMOURE, IMPULSAR I DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTER NANÇA I AMB 
FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE C ONFECCIÓ I MODA A 
L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER, DE CANET DE M AR  
 
Per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, l’Honorable senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament, 
nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de 27 de 
desembre de 2012) i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per la Diputació de Barcelona, l’Excel·lentíssim senyor Salvador Esteve i Figueras, com a 
president de la Diputació de Barcelona, que actua de conformitat amb l’acord del Ple de la 
Diputació de 15 de juliol de 2011, fent ús de les facultats que li són reconegudes per la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i assistit per la Secretària 
General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la 
Presidència de la Corporació de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de 2012).. 
 
Per la Fundació CETEMMSA, el senyor Pere Merino Tarafa, com a president del Patronat 
de la Fundació CETEMMSA, en virtut de I’acord de la Junta del Patronat de 9 de maig de 
2008, amb CIF XXXXXXXXX, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya el 5 de març de 1999, amb núm. d’orde XXXX. 
 
Per l’Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca, en endavant 
Asegema,  el senyor Paulí Aluart Garriga, com a president de l’entitat, que actua de 
conformitat amb l’acord  de l’Assemblea General d’Asegema, de data 12 de juliol de 2011, 
en virtut de poders atorgats pels Estatuts de l’entitat, registrats en el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Secció d’Eleccions i Estatuts, amb 
núm. XXXXXXX. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient 
per formalitzar aquest acte i 
 
EXPOSEN: 
 
En el desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari donar a la 
societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i 
econòmiques del moment i de cada territori. 
 
El Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet 
de Mar, té la voluntat d’oferir en règim d’alternança i amb formació dual el cicle formatiu de 
grau mitjà de Confecció i moda, amb incorporació de mòduls professionals del cicle formatiu 
de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils. 
 
La Diputació de Barcelona és propietària del Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil, Escola de Teixits Canet de Mar, en endavant CRTTT. El funcionament 
d’aquest centre de recerca està regulat pel conveni entre la Diputació de Barcelona, els 
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Ajuntaments de Canet de Mar i Mataró, a través del TecnoCampus de Mataró, i amb el 
centre tecnològic de referència en el sector tèxtil, Fundació CETEMMSA. 
 
La Diputació de Barcelona, en la reunió de la Junta de Govern de 27 de juny de 2013, ha 
aprovat la participació d’aquesta Administració en l’assoliment dels objectius del present 
conveni (acord núm. JG/....../13). 
 
Fundació CETEMMSA centra la seva activitat en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament 
de tractament de superfícies flexibles, com ara teixits, dins el camp dels printed electronics. 
Estableix acords amb el món empresarial, i col·laboracions amb altres centres de recerca i 
universitats, per a la realització de projectes conjunts pel desenvolupament experimental de 
productes intel·ligents i innovadors que puguin aportar noves utilitats a un ampli ventall de 
sectors econòmics. 
 
L’associació empresarial Asegema és una organització empresarial de caràcter comarcal 
que representa a les empreses tèxtils, principalment a les del gènere de punt. Les seves 
principals finalitats són: 
- la representació, gestió, defensa i foment dels interessos economicosocials i professionals 

comuns dels seus membres 
- l’establiment de serveis propis d’interès comú pels seus membres 
- el foment de totes aquelles activitats necessàries per a una millor formació i activitat 

empresarial 
- l’administració i disposició dels propis recursos pressupostaris o patrimonials, i la seva 

aplicació a les finalitats i activitats pròpies de l’Associació 
- totes aquelles altres funcions de naturalesa similar que es considerin necessàries o 

convenients per a l’acompliment de les seves finalitats i per a la defensa dels legítims 
interessos dels seus membres 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació concreta la regulació, l’oferta i el sosteniment del 
sistema educatiu no universitari de Catalunya.  
 
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial 
encomana al Departament d’Ensenyament que n’estableixi la regulació de  l’alternança 
entre la formació i el treball. 
 
Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, s’ha organitzat la formació en 
alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 
 
Atès que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de 
Confecció i moda són molt específiques i l’Institut Lluís Domènech i Montaner no disposa de 
les adequades, les parts signants facilitaran, a través del CRTTT, l’ús de les instal·lacions 
requerides perquè alumnat i professorat puguin realitzar part del contingut del cicle formatiu. 
 
L’associació empresarial Asegema vol col·laborar en la promoció de la formació professional 
del sector del tèxtil per millorar la qualificació professional del personal treballador del 
sector, i està interessada a participar activament i contribuir a fer possible la realització 
d’aquest conveni, i oferirà, entre d’altres compromisos, a través de les seves empreses 
associades, estades a l’empresa a totes les persones del grup d’alumnes del cicle formatiu 
vinculat a  aquest conveni, a través de formació en alternança i amb formació dual, 
mitjançant contractes laborals o beques, perquè puguin compaginar els seus estudis amb 
una feina al llarg del cicle formatiu. 
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El Departament d’Ensenyament, que és titular de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de 
Canet de Mar, considera necessària aquesta col·laboració per a la formació global de 
l’alumnat d’aquest cicle formatiu. 
 
En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES:  
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts per a 
impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb adaptació de mòduls 
professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes 
tèxtils, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar, per tal de formar persones en el camp professional del tèxtil i 
millorar la qualificació professional del sector. 
 
Segona.- Formació en règim d’alternança i amb forma ció dual 
 
Les empreses participants, agrupades a Asegema, es comprometen a oferir, de forma 
coordinada i solidària, un nombre d’estades a l’empresa suficient per a garantir que el grup 
d’alumnes matriculat al cicle formatiu esmentat realitzi la formació en règim d’alternança i 
amb formació dual.  
 
L’estada a l’empresa s’ha de formalitzar mitjançant un contracte laboral o beca, d’acord amb 
la normativa vigent, amb la finalitat que l’alumnat matriculat pugui compaginar els seus 
estudis amb un treball durant la durada del cicle. 
 
La formació en règim d’alternança i amb formació dual abasta tots els aspectes possibles en 
la relació dual del sistema educatiu i productiu:  
- l’alternança de la formació i del treball mitjançant una beca o un contracte laboral 
- el reconeixement acadèmic de l’activitat realitzada per l’alumnat a l’empresa 
- el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa. 

 
Tercera.- Compromisos del Departament d’Ensenyament  
 
El Departament d’Ensenyament es compromet a: 

 
a) Impartir l’oferta del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda, amb el currículum 

establert al Reial decret 955/2008, de 6 de juny (BOE núm 152, de 24.6.2008); amb 
adaptació de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i 
ennobliment de productes tèxtils, segons el  currículum establert al Reial decret 
1591/2011, de 4 de novembre (BOE núm 301, de 15.12.2011); a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner, de Canet de Mar. 

 
b) Impartir l’oferta del cicle formatiu objecte d’aquest conveni mentre el número d’alumnes 

es consolidi en un número superior a 10, a partir del segon curs d’implantació. Si a partir 
del segon any d’implantació, les empreses col·laboradores no poden facilitar un nombre 
suficient d’estades a l’empresa per a realitzar la formació en règim d’alternança i amb 
formació dual, el Departament d’Ensenyament podrà finalitzar l’oferta del cicle formatiu 
de grau mitjà de Confecció i moda a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de 
Mar. 
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c) Dotar l’Institut amb el professorat necessari de perfil idoni per impartir el cicle formatiu 
esmentat. 

 
d) Assignar anualment a l’Institut esmentat els imports econòmics de capítol 6, per a 

l’adquisició d’equipament didàctic, i de capítol 2, per a les despeses de funcionament, 
que li corresponguin per impartir aquest cicle, d’acord amb els criteris generals de 
distribució establerts per a tots els centres dependents del Departament d’Ensenyament.  

 
e) Estudiar la possibilitat d’adequar periòdicament els continguts curriculars d’aquests cicles 

formatius a les necessitats canviants del sector, a proposta de la comissió de seguiment. 
 
f) Establir, a través de l’Institut, i a proposta de la comissió de seguiment, una distribució 

temporal dels mòduls del cicle formatiu, pel que fa a horaris i jornades, per possibilitar 
que l’alumnat pugui compaginar la formació i l’activitat d’estada a l’empresa, d’acord amb 
la normativa de formació professional en alternança i amb formació dual. 

  
 En aquest sentit, l’Institut podrà desenvolupar metodologies formatives que permetin a 

l’alumnat matriculat en mòduls o unitats formatives seguir amb aprofitament aquests 
aprenentatges, facilitant el seguiment individual i, si escau, utilitzant la metodologia 
semipresencial. 

 
g) Col·laborar, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, amb els departaments de 

recursos humans de les empreses col·laboradores per aconseguir els objectius del 
present conveni. 

 
En aquest sentit, l’Institut informarà l’alumnat dels compromisos relacionats amb els 
objectius del present conveni i es podrà acordar la signatura de “cartes de compromís” per 
part de l’alumnat afectat pels acords del present conveni. 
 
h) L’alumnat que finalitzi la formació d’aquest itinerari formatiu obtindrà la titulació següent: 

- el títol de tècnic/a en Confecció i moda 
- una certificació dels mòduls cursats i aprovats del cicle formatiu de grau mitjà  de 

Fabricació i ennobliment de productes tèxtils 
- un diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants en el present 

conveni 
 

i) Impulsar la cessió de l’ús dels espais i les instal·lacions de l’Institut per part de les parts 
signatàries, en la mesura que sigui possible, i amb les previsions del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per dur a terme conferències i actes 
relacionats amb la professió que comportin en la seva realització una vessant didàctica. 

 
j) Col·laborar, a través de l’Institut, amb les empreses col·laboradores per facilitar la 

formació de les persones responsables de l’alumnat a l’empresa. 
 

k) Preveure mecanismes de reconeixement a les empreses i entitats col·laboradores per la 
seva gestió i el treball realitzat en el desenvolupament d’aquest conveni. La comissió de 
seguiment establirà la forma més adient de reconeixement: mencions especials, 
diplomes de col·laboració, actes de promoció, reconeixement oficial de donacions, 
indicació expressa de la seva col·laboració en tríptics i cartells, etc. 

 
Quarta.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

 
a) Cedir gratuïtament, al Departament d’Ensenyament, l’ús de les instal·lacions i 

l’equipament del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil perquè 
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l’alumnat i el professorat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner pugui realitzar part del 
cicle formatiu objecte d’aquest conveni. Aquesta cessió fa referència als espais, 
maquinària i equipaments específics. 

 
Els espais i instal·lacions a cedir són els següents: 
 
Edifici principal: 
- Accés al centre de documentació. Planta baixa (biblioteca i mostrateca). 
- Dues aules polivalents. Primera planta (107 i 110) de 8,00 a 14,30. 
- Dues aules de disseny de patrons. Primera planta (105 i 104) de 8,00 a 14,30. 
- Espai per l'equip docent. Primera planta (aula 109) de 8,00 a 14,30. 

 
Nau Floris:  
- Laboratori de confecció i patronatge de 8 a 14,30. 
- Laboratori d'iniciació a la teixidura de 8 a 14,30. 
- Accés puntual i controlat als altres laboratoris de 8 a 14,30. 

  
Tot d’acord amb el detall i plànols que s’adjunten al conveni en annex. 
 
Cal tenir en compte que la necessitat d'aules polivalents podria augmentar en el cas que 
s’ampliï la oferta de grups del cicle formatiu de grau mitjà o bé que ofereixin un segon 
cicle formatiu de grau superior. 

 
b) Aportar personal expert a l’Institut, per assolir els objectius del present conveni.  Aquest 

personal es farà càrrec de l’alumnat del cicle formatiu i dirigirà l’activitat docent al 
CRTTT. El personal expert prestarà suport tècnic i d’assessorament al professorat de la 
família professional vinculada a aquest conveni i s’encarregarà de la formació i 
l’assessorament, a alumnat i professorat, per a la utilització dels equipaments i materials 
cedits, si escau. 

 
c) Facilitar, a través del CRTTT, elements fungibles, digitals, i altres materials necessaris i 

específics per a la realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge.  
 
d) Facilitar i gestionar visites tècniques d’alumnat i professorat a les dependències i 

instal·lacions del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil. 
 
e) Gestió d’una borsa de treball per facilitar la inserció laboral de l’alumnat i també per 

facilitar la promoció laboral d’antics alumnes, amb la col·laboració de l’Institut i 
d’Asegema. 

 
Cinquena.- Compromisos de la Fundació CETEMMSA 

 
a) Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament per impulsar la transferència tecnològica 

i de coneixement amb l’Institut vinculat al present conveni, per desenvolupar treballs 
tècnics i elaborar projectes innovadors, amb la possibilitat de ser utilitzats posteriorment 
pel món empresarial del sector tèxtil. 

 
La comissió de seguiment d’aquest conveni podrà organitzar jornades tècniques, 
concursos o premis per tal d’incentivar la participació. Les bases reguladores les ha 
d’establir la mateixa comissió de seguiment. 

 
b) Col·laborar, d’acord amb les seves possibilitats, en la formació tècnica del professorat, 

proporcionant-ne accés gratuït als cursos de formació, actualització tecnològica i material 
didàctic. Aquesta formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament dins el seu 
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pla de formació permanent, sempre que s’avisi amb antelació a la realització del curs o la 
formació. A tal efecte, la Fundació CETEMMSA comunicarà a l’Institut la formació que 
pugui oferir al professorat. 

 
c) Facilitar, d’acord amb les seves possibilitats, estades de professorat de formació 

professional inicial, d’acord amb el procediment legalment establert i segons el projecte 
consensuat entre les parts. 

 
Mentre duri l’estada formativa del professorat, aquest no tindrà cap vinculació ni 
qualsevol tipus de relació laboral amb l’entitat d’acollida, ni podrà ocupar un lloc de 
treball dins del seu quadre de personal.  
 
La Generalitat de Catalunya té contractada una assegurança per als Departaments, per 
a les persones que el representen i pel seu personal empleat i dependent (entre d’altres, 
el professorat dels centres educatius públics) per a la cobertura de l’exercici de les seves 
funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells. Aquesta assegurança 
garanteix, en el seu cas, les conseqüències econòmiques derivades de la possible 
responsabilitat patrimonial i civil que legalment els hi pugui correspondre. 
 
El professorat i els centres educatius es comprometen a mantenir la confidencialitat de 
tota la informació tècnica o comercial reservades que es pugui haver rebut 
ocasionalment al llarg de la seva estada formativa. En aquest sentit, el professorat que hi 
participi signarà un compromís de confidencialitat, que serà lliurat a l’empresa, sobre allò 
que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 
Sisena.- Compromisos de les empreses col·laboradore s  
 
Asegema, a través de les seves empreses associades, es compromet a: 

 
a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el nombre d’alumnes establert per la 

comissió de seguiment en cada curs realitzi la formació en règim d’alternança i amb 
formació dual mitjançant un contracte laboral o beca. Aquesta oferta es farà de forma 
coordinada i solidària entre les empreses participants. 

 
b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs d’estada a l’empresa que 

hagi d’ocupar l’alumnat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. Si la persona contractada o becada és menor d’edat, l’avaluació de riscos 
ha de tenir en compte aquesta circumstància. 

 
c) Realitzar una contraprestació econòmica, en el cas de l’alumnat becat, per un valor no 

inferior al 100% de l’import vigent, en cada moment, de l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM), per un nombre d’hores de pràctiques formatives igual al de 
la jornada completa en l’activitat. Si el nombre d’hores de pràctiques formatives és 
inferior, l’import de la contraprestació econòmica es reduirà proporcionalment. Com a 
import de referència s’indica que l’IPREM de l’any 2013 és de 532,51 € mensuals. 

 
L’import final de la contraprestació econòmica que s’ha d’aplicar, s’acordarà i fixarà a 
través de la comissió de seguiment. 
 
Les beques a l’alumnat per dur a terme la formació en alternança hauran de tenir una 
durada mínima de 2 mesos i màxima de 10 mesos, dins d’un curs acadèmic. En el cas 
que l’alumnat becat al finalitzar els 10 mesos no tingui reconeguts tots els aprenentatges 
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previstos, la beca podrà ser prorrogada un cop més, amb l’acord previ dels representants 
de l’empresa i del centre educatiu. 

 
d) Incloure l’alumnat que formalitzi la beca de formació en el règim general de la Seguretat 

Social, com a assimilat a personal treballador per compte aliè, d’acord amb el que es 
preveu al Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre (BOE núm. 259, de 27.10.2011). 

 
e) Col·laborar amb el professorat del centre educatiu en el seguiment de l’alumnat a 

l’estada a l’empresa i en l’avaluació dels aprenentatges assolits. 
 
f) Facilitar a les persones responsables de l’alumnat en l’empresa, la formació necessària 

per poder garantir un correcte seguiment. 
 
g) Mantenir, durant el temps acordat per la comissió de seguiment en l’organització anual 

de l’alternança, la distribució establerta de la formació a l’Institut i a l’empresa per 
possibilitar la seva alternança, llevat d’extinció: 
- per força major, mitjançant la comunicació immediata al centre educatiu 
- per concurrència d’altres causes justificades, comunicades amb el termini de preavís 

establert per la comissió de seguiment 
- per incompliment, per part de l’alumnat, del compromís d’aprofitament acadèmic o de 

l’observació d’un comportament no adequat en l’empresa, amb la comunicació prèvia 
als responsables del centre educatiu 
 

En cas que per raons organitzatives alguna de les empreses hagi de modificar, després 
d’acordar l’organització anual de l’alternança, la distribució establerta de l’horari o de la 
jornada d’activitat en l’empresa, ho comunicarà al centre educatiu a fi d’analitzar 
conjuntament la viabilitat i, si escau, acordar una nova distribució temporal del treball i de 
la formació. 

 
h) Facilitar la utilització de les seves instal·lacions, en la mesura de les seves possibilitats i 

a petició de la comissió de seguiment, per impartir part del cicle formatiu, per part de 
l’alumnat i el professorat de l’Institut. Aquesta cessió fa referència als espais, maquinària 
i equipaments específics. 

 
D’altra banda, l’empresa col·laboradora, en la mesura de les seves possibilitats, posarà a 
disposició la matèria primera i altres materials fungibles per a la realització de les 
sessions docents tant a les instal·lacions cedides com al propi centre educatiu, i 
gestionarà les donacions o cessions de material al centre educatiu, procedents de la 
pròpia empresa, d’empreses clients o empreses associades, a través de la comissió de 
seguiment del present conveni. 

 
i) Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, personal expert a l’Institut com a suport 

tècnic i d’assessorament del professorat. Així mateix, facilitar i gestionar visites tècniques 
de l’alumnat i del professorat a les seves dependències i instal·lacions. 

 
j) Facilitar per sí mateixa, o a través de les empreses del sector, places de pràctiques per 

tal que l’alumnat pugui realitzar el mòdul de Formació en centres de treball (FCT) dels 
cicles formatius, amb la finalitat d’afavorir-ne la inserció laboral. 

 
L’alumnat matriculat en centres dependents del Departament d’Ensenyament disposa 
d’una pòlissa d’assegurança d’accidents personal per tal de cobrir les contingències que 
no es troben protegides per l’assegurança escolar, sempre que se suscitin com a 
conseqüència de les pràctiques formatives. 
 



 

 27 

Es podrà impartir una formació voluntària d’orientació pedagògica per a totes aquelles 
persones de les empreses d’Asegema que exerceixin la funció de tutores d’alumnat en 
FCT. El Departament d’Ensenyament establirà un sistema de reconeixement per a 
aquesta formació. 
 
L’alumnat, abans d’iniciar el període de pràctiques, rebrà una formació sobre aquells 
coneixements, procediments i actituds bàsics que es considerin necessaris per  facilitar 
la seva experiència en el món del treball i que inclourà les normes més importants sobre 
prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal o confidencial.  

 
k) Col·laborar, d’acord amb les seves possibilitats, en la formació tècnica del professorat, 

proporcionant-ne accés gratuït als cursos de formació, actualització tecnològica i material 
didàctic. Aquesta formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament dins el seu 
pla de formació permanent, sempre que s’avisi amb antelació a la realització del curs o la 
formació. A tal efecte, l’empresa comunicarà a l’Institut la formació que pot oferir al 
professorat. 

 
Setena.- Informació i promoció de la formació profe ssional 
 
Totes les parts signants es comprometen a cercar noves empreses interessades a participar 
en aquest projecte formatiu de formació en regim d’alternança i amb formació dual. 
 
Les parts col·laboraran en la informació i la promoció dels ensenyaments de la família 
professional de Tèxtil, confecció i pell, i del règim de formació en alternança i amb formació 
dual, entre la població i les empreses del territori, a través dels mitjans de comunicació 
d’àmbit general i empresarial, i de jornades i activitats d’informació als centres educatius.  
 
Les parts col·laboraran amb el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut, en 
l’organització d’activitats educatives programades per a l’alumnat de secundària del propi 
centre, o dels centres de l’entorn, com ara visites tècniques a les seves dependències i 
instal·lacions, o xerrades relacionades amb les activitats empresarials, que permetin 
complementar i enriquir la formació i l’orientació professional de l’alumnat. 
 
Vuitena.- Actuacions de l’Institut Lluís Domènech i  Montaner  
 
L’Institut realitzarà les següents actuacions: 

 
a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en col·laboració amb 

les persones representants de les empreses participants i respectar la distribució del 
temps de formació i d’estada a l’empresa al llarg de la durada del cicle formatiu, 
establerta al document de compromís. 

 
b) Informar les persones, amb anterioritat a l’admissió en l’ensenyament, sobre: 

- la finalitat de la formació en alternança 
- la distribució temporal dels ensenyaments i els criteris d’avaluació de la formació dual 
- la tipologia d’empreses on hauran de dur a terme l’estada a l’empresa 
 

c) Recollir en un document signat per l’alumnat participant en la formació en alternança, la 
seva conformitat respecte les característiques d’aquest model formatiu, i concretament la 
constatació de: 
- estar assabentat de la finalitat de la formació en alternança 
- estar assabentat de la distribució temporal dels ensenyaments i dels criteris d’avaluació 
- autoritzar el centre educatiu a facilitar les dades personals imprescindibles per tal que 

les empreses vinculades a la formació en alternança, puguin diligenciar la beca o el 
contracte laboral 
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- estar predisposat a acceptar la beca o el contracte en les condicions previstes per les 
empreses vinculades a la formació en alternança d’aquest conveni 

- estar assabentat que, en funció del seu rendiment acadèmic i la seva actitud, el centre 
educatiu pot condicionar la seva incorporació a l’empresa bé, posposant-la o bé no 
proposant-la 

- autoritzar l’intercanvi d’informació entre les persones responsables del centre educatiu i 
de l’empresa pel que fa a la progressió en l’assoliment de la qualificació professional 

- estar assabentat que, per a l’avaluació i la qualificació acadèmica dels seus estudis, es 
valoraran les activitats realitzades en l’empresa 

- comprometre’s a aprofitar les activitats formatives desenvolupades a l’empresa i a 
observar un comportament adequat 

- estar assabentat que l’empresa pot decidir interrompre o donar per acabada la beca o 
el contracte en cas d’incompliment dels compromisos esmentats, amb la comunicació 
prèvia als responsables del centre educatiu 
 

d) Establir conjuntament amb l’empresa d’acollida el mètode de seguiment de l’alumnat al 
llarg de l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procés 
d’aprenentatge per tal d’afavorir el rendiment acadèmic. 

 
e) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per a l’avaluació dels aprenentatges 

assolits en l’estada a l’empresa. El professorat amb atribució docent de cada mòdul 
determinarà la qualificació acadèmica dels aprenentatges que han estat objecte de 
formació dual. 

 
f) Possibilitar, en cas de finalització anticipada de la beca o del contracte, que l’alumnat 

pugui cursar la formació iniciada, pels mitjans que el centre estableixi, inclosa la 
metodologia semipresencial. 

 
Novena.- Organització anual de l’alternança   
 
Abans de l’inici de les actuacions de cada curs, la comissió de seguiment del present 
conveni, prepararà un document on es recolliran les característiques de la modalitat 
d’alternança amb formació dual i els compromisos de cadascuna de les parts, segons la 
normativa vigent i les orientacions de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial. El document ha de referenciar:  
 
- la planificació dels continguts del cicle formatiu al llarg del curs escolar 
- els llocs de treball on desenvoluparà l’activitat l’alumnat, l’avaluació de riscos específics 

d’aquests llocs i les possibilitats de rotació entre diverses àrees de treball, si escau 
- els mitjans per l’accés de l’alumnat a l’empresa on farà la formació dual 
- la compensació econòmica a l’alumnat 
- els mecanismes de seguiment de cada alumne/a i del grup, i la identificació de les 

persones responsables per a la coordinació, el seguiment i l’intercanvi d’informació 
- l’avaluació de la formació dual: qualificació de resultats i procediments de recuperació 
- el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa, si escau  

 
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
posarà a disposició de la comissió de seguiment d’aquest conveni models, exemples i 
documentació complementària per a facilitar l’organització anual. 
 
Desena.- Plans d’activitats a l’empresa per l’alter nança amb formació dual 
 
Les empreses, amb la col·laboració del centre educatiu, han de definir, prèviament al seu 
inici i per a cadascun/a dels/de les alumnes que segueixen ensenyaments en alternança, el 
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pla d’activitats; la distribució dels aprenentatges entre el centre educatiu i l’empresa per a 
cada unitat formativa; i els criteris i els procediments d’avaluació de l’alumnat. 
 
Els plans d’activitats es formalitzaran en un document, que signarà la direcció del centre 
educatiu, l’alumne/a i l’empresa, que concretarà les tasques que està previst realitzar. El pla 
haurà de ser coherent amb els continguts curriculars del cicle formatiu. El centre haurà de 
vetllar perquè el desenvolupament de les unitats formatives o mòduls impartits en l’àmbit 
escolar es realitzi de forma coordinada i estigui relacionada amb les activitats contingudes 
en el pla d’estada a l’empresa. 
 
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
posarà a disposició de la comissió de seguiment del present conveni models d’acord per a 
l’activitat formativa en alternança en els casos que la seva realització es desplegui amb una 
beca de formació, o bé, amb un contracte laboral. 
 
En cas de contracte per a la formació i l’aprenentatge, el centre educatiu facilitarà a 
l’empresa les dades necessàries per complimentar els annexos corresponents a aquest 
contracte laboral.  
 
Onzena.- Reconeixement acadèmic de l’experiència pr ofessional del personal 
treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA  
 
El Departament d’Ensenyament podrà obrir, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 
actuacions de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència 
laboral per part del personal treballador de les empreses i entitats col·laboradores. El 
reconeixement es farà per unitats formatives o mòduls professionals dels títols que imparteix 
l’Institut, per tal de facilitar la capitalització progressiva en la formació. Les despeses del 
procés de reconeixement correran a càrrec de l’empresa vinculada al procés.  
 
Així mateix, el Departament d’Ensenyament, mitjançant l’Institut, donarà suport a Asegema i 
a la Fundació CETEMMSA, i informarà i assessorarà el personal treballador amb 
experiència laboral, per orientar-lo cap a la realització de processos de reconeixement 
acadèmic de la seva experiència professional. 
 
A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest 
conveni, que especifiquin les característiques i condicions de reconeixement acadèmic 
d’aquesta experiència.  
 
Dotzena.- Reconeixement acadèmic de la formació org anitzada per Asegema i per la 
Fundació CETEMMSA 
  
El Departament d’Ensenyament podrà obrir, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 
actuacions de reconeixement acadèmic de la formació professional contínua rebuda per part 
del personal treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA. El reconeixement es farà 
per unitats formatives o mòduls dels títols de la formació professional del sistema educatiu. 
Les despeses del procés de reconeixement correran a càrrec de l’empresa vinculada al 
procés.  
 
Així mateix, el Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut, donarà suport a Asegema 
i a la Fundació CETEMMSA i informarà el personal treballador amb formació, per tal 
d’orientar-lo cap a la realització de processos de reconeixement acadèmic de la seva 
formació. 
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A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest 
conveni on s’especifiquin les característiques i condicions del reconeixement acadèmic de la 
formació esmentada.  
 
Tretzena.- Oferta de formació professional per a co l·lectius singulars proposats per 
Asegema i per la Fundació CETEMMSA 
 
El Departament d’Ensenyament promourà en l’Institut Lluís Domènech i Montaner, la 
implantació de la mesura flexibilitzadora, en l’oferta de formació professional inicial, 
d’incorporació de col·lectius de personal treballador proposat per l’empresa vinculada al 
procés, per cursar estudis de formació professional inicial, només per a determinats mòduls i 
unitats formatives dels cicles formatius. 
 
La implantació de l’oferta de formació professional inicial a col·lectius singulars s’ajustarà al 
procediment previst als articles 44, 45 i 55 del Decret 284/2011, d’1 de març. 
 
Les unitats formatives podran ser realitzades, indistintament, tant a les instal·lacions de 
l’empresa vinculada al procés com de l’Institut. La formació adquirida i superada serà 
reconeguda i certificada directament pel centre educatiu.  
 
A aquest efecte, les parts signants poden formalitzar les addendes corresponents a aquest 
conveni, que especifiquin les característiques i les condicions per impartir aquesta formació. 
 
Catorzena.- Accés del personal treballador d’Asegem a i de la Fundació CETEMMSA 
als cicles formatius 
 
El Departament d’Ensenyament facilitarà l’accés als cicles formatius del personal treballador 
de les empreses associades a Asegema, mitjançant la matriculació sencera, per mòduls o 
unitats formatives soltes, a fi de permetre l’obtenció de la titulació o certificació 
corresponent. 
 
Asegema i la Fundació CETEMMSA proposaran al Departament d’Ensenyament la 
possibilitat que el seu personal treballador pugui accedir sense requisits acadèmics als 
mòduls directament associats als cicles formatius que conformen l’oferta formativa afectada 
pel present conveni. 
 
El personal treballador que es vulgui acollir a aquestes possibilitats i no reuneixi els requisits 
acadèmics, necessita una autorització individual de la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per poder matricular-s’hi o   
inscriure-s’hi, d'acord amb la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol (DOGC núm. 5422, 
de 16.7.2009). La documentació necessària per obtenir aquesta autorització serà tramitada 
a través de la Secretaria del centre educatiu afectat per aquest conveni. 
 
Les persones treballadores podran completar els mòduls o unitats formatives restants, bé 
matriculant-se en el cicle formatiu, o bé mitjançant la seva presentació a la convocatòria de 
proves per a l’obtenció del títol que el Departament d’Ensenyament convoca regularment. 
 
Quinzena.- Proves d’accés als cicles formatius 
 
El Departament d’Ensenyament, a través de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, pot 
orientar a Asegema i la Fundació CETEMMSA en l’organització i el desenvolupament de la 
formació bàsica necessària perquè el personal treballador que no disposi dels requisits 
acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà i/o superior pugui preparar-se i 
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presentar-se a les proves d’accés que, periòdicament, convoca el Departament 
d’Ensenyament. 
 
Així mateix, es pot orientar el personal treballador d’Asegema i de la Fundació CETEMMSA 
perquè es prepari per a les proves d’accés als cicles formatius, mitjançant activitats 
d’informació i assessorament realitzades per l’Institut Lluís Domènech i Montaner. 
 
Setzena.- Adhesió al conveni de noves empreses i in corporació de nous cicles 
formatius i centres educatius 
 
Les parts signatàries poden acceptar l’adhesió a aquest conveni d’altres empreses 
vinculades al mateix àmbit sectorial. 
 
La persona representant de la nova empresa adreçarà a la presidència de la comissió de 
seguiment una proposta d’adhesió al conveni. 
 
Les parts signatàries d’aquest conveni, acceptaran o declinaran conjuntament i per escrit la 
proposta d’adhesió. 
 
L’escrit d’acceptació passarà a formar part del conveni. 
 
Per tal d’ampliar les actuacions del present conveni, les parts signants, de mutu acord, 
podran incorporar nous cicles formatius i nous Instituts als continguts d’aquest conveni, 
mitjançant la formalització de les corresponents addendes al present document. 
 
Dissetena.- Protecció de dades 
 
Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament 
de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest conveni. 
De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades, o els 
arxius que les contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat d’acord amb la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 
 
Divuitena.- Comissió de seguiment 
 
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en el present conveni es constituirà 
una comissió, integrada pel/per la director/a, o persona en qui delegui, de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner que en serà el/la president/a; per un/a professor/a amb atribució 
docent a la família professional vinculada al present conveni, nomenat/da per la direcció del 
centre; pel/per la coordinador/a territorial d’ensenyaments professionals dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Maresme-Vallès oriental; per una persona representant de la 
Diputació de Barcelona; per una persona representant de la Fundació CETEMMSA; i per 
una persona representant d’Asegema. 
 
Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que la mateixa comissió ha 
d’establir, amb vista a donar compliment al conveni, resoldre, si escau, les qüestions sobre 
la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu desenvolupament. 
S’han d’exposar, davant la comissió, les activitats d'ensenyament realitzades, perquè en 
tinguin coneixement els membres de la comissió i puguin fer, si escau, propostes de millora. 
 
La comissió es reunirà almenys un cop cada curs per tal de coordinar les actuacions 
necessàries i fer-ne el seguiment. Ha d’aixecar acta dels acords d’organització de la 
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formació en alternança i altres de rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les 
reunions, i enviar-les a les institucions participants d’aquest conveni. 
 
La comissió elaborarà un informe anual de valoració global del conveni, amb preferència 
tres mesos abans de la data prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni. 
Aquest informe s’ha de presentar a les parts que el signen perquè puguin avaluar els 
resultats i s’ha de fer arribar a la Coordinació Territorial corresponent que n’ha de gestionar 
les dades i incorporar-les al formulari o programari informàtic de la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 
 
Dinovena.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura, i serà vigent fins a la 
finalització del curs 2016-2017, sempre que no hi hagi denúncia expressa d’alguna de les 
parts, comunicada amb una antelació mínima de dos mesos. En aquest cas el conveni 
quedarà vigent fins a la fi de la promoció d’alumnes que en aquells moments estigui 
realitzant la formació. 
 
No obstant això, es pot continuar amb aquesta col·laboració en cursos posteriors, mitjançant 
la signatura de nous convenis. 
 
Vintena.- Causes d’extinció 
 
Aquest conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents: 

 
a) per mutu acord de les parts, manifestat de forma expressa 
b) per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni 
c) per denúncia d’alguna de les parts, comunicada per escrit abans del 31 de març  
d) per manca d’alumnat matriculat 
e) per manca d’oferta d’estades a l’empresa per seguir amb el règim de formació en 

alternança i amb formació dual, per part de les empreses col·laboradores 
f) per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent 

 
Vint-i-unena.- Naturalesa i jurisdicció 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui 
sorgir en el desenvolupament d’aquest document, o sobre l’incompliment de les obligacions 
que se’n derivin, preferentment en el sí de la comissió de seguiment, d’acord amb el principi 
de lleialtat institucional. 
 
En cas que no es pugui arribar a un acord, la resolució dels conflictes serà competència dels 
tribunals de l’ordre contenciós administratiu. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en 
quatre exemplars, als llocs i en les dates indicats.  
 
ANNEX 
 
EDIFICI PRINCIPAL 

  
- Accés al centre de documentació. Planta baixa (biblioteca i mostrateca). 
- Dues aules polivalents. Primera planta (107 i 110) de 8,00 a 14,30. 
- Dues aules de disseny de patrons. Primera planta (105 i 104) de 8,00 a 14,30. 
- Espai per l'equip docent. Primera planta (aula 109) de 8,00 a 14,30. 
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NAU FLORIS 

  
- Laboratori de confecció i patronatge de 8 a 14,30. 
- Laboratori d'iniciació a la teixidura de 8 a 14,30. 
- Accés puntual i controlat als altres laboratoris de 8 a 14,30. 

  
Cal tenir en compte que la necessitat d'aules polivalents podria augmentar en el cas que 
s’ampliï la oferta de grups del cicle formatiu de grau mitjà o bé que ofereixin un segon cicle 
formatiu de grau superior. 

 

Centre de 
 documentació 

AULA 107 

AULA 
 110 

AULA 105 AULA 104 

AULA 
 109 
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1 Laboratori d’assajos físics. 
2 Laboratori d’assajos químics. 
3 Secció de filatura. 
4 laboratori d’iniciació a la texidura. 
5 laboratori de confecció i patronatge. 
6 laboratori de circulars de gran diàmetre. 
7 laboratori d’ordit, preparació de fils i teixits estrets. 
8 laboratori de telers rectilinis, tricotoses  i de circulars de petit diàmetre 
9 Laboratori de brodats i de mecanització”  

 
Segon.-  Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a la Fundació CETEMMSA i a l’Associació d’Empresaris de Gèneres de 
Punt de Mataró i comarca (Asegema). 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Masquefa, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/271.-  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: 
 
En data 08/01/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Masquefa de data 02 de gener de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de modificació de vorera per 
creació de zona d'aparcament, a la carretera B-224z del PK 18+430 al PK 18+480, 
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Masquefa (expedient núm. 
2013/271). 
 
En data 24/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Masquefa en data 02 de gener de 
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Obres d'urbanització 
 
- Es garantirà un ample mínim de calçada de 6,40 m. 
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Masquefa en relació amb l’expedient número 2013/271. 
 
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 Masquefa, 
autorització d’obres de modificació de vorera per creació de zona d'aparcament, a la 
carretera B-224z del PK 18+430 al PK 18+480, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Masquefa (expedient núm. 2013/271), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
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 Masquefa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Major, 93, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Espunyola, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/2670.-  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: 
 
En data 25/03/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de l'Espunyola de data 20 de març de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització a la realització d’obres de condicionament d'accés 
existent, a la carretera BV-4131 del PK 1+058 al PK 1+072, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de l’Espunyola (expedient núm. 2013/2670). 
 
En data 17/04/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de l'Espunyola en data 20/03/2013 i 
d’acord amb el que disposen els articles 128.1 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
Condicions Generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent si procedeix. Les condicions 

establertes no obsten les imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no 
s'oposin a les d'aquesta autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 
Condicions especifiques 

 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’ eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’ Administració. L’ Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- 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. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- 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 gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 
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- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de l'Espunyola en relació amb l’expedient número 2013/2670. 
 
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 l'Espunyola, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4131 del PK 
1+058 al PK 1+072, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de l’Espunyola 
(expedient núm. 2013/2670), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
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 l'Espunyola, amb domicili a 
efectes de notificacions a Espunyola (08614), Ctra. Solsona a Berga, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
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17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Masquefa, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/2887.-  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: 
 
En data 05/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Masquefa de data 28 de març de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pintat de voral per 
delimitació d'espais per a vehicles, a la carretera B-224z del PK 16+170 al PK 16+250, 
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Masquefa (expedient núm. 2013/2887). 
 
En data 14/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Masquefa en data 28 de març de 
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- La pintura serà antilliscant. 
 
- Serà de compte i càrrec del sol·licitant el manteniment d’aquesta zona per sobre dels 

valors mínims de lliscament establerts per la normativa vigent per a pintures viàries. 
 
-  Així mateix, serà de càrrec del sol·licitant la retirada de la mateixa quan perdi la seva 

funcionalitat o es situí en valors de lliscament inferiors als establerts. 
 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 

 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Masquefa en relació amb l’expedient número 2013/2887. 
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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 Masquefa, 
autorització d’obres de pintat de voral per delimitació d'espais per a vehicles, a la 
carretera B-224z del PK 16+170 al PK 16+250, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Masquefa (expedient núm. 2013/2887), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
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 Masquefa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Major, 91-93, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
INCIC S.L. en resolució de  l’expedient núm. 2013/2 925.- 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: 
 
En data 09/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de INCIC S.L. de data 9 d'abril de 2013 en el qual es sol·licita 
autorització a la realització d’obres de construcció de nou accés amb enllaç a una 
rotonda, a la carretera BV-1439 del PK 3+620 al PK 3+624, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2013/2925). 
 
En data 27/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per INCIC S.L. en data 09 d'abril de 2013 i d’acord amb 
el que disposen els articles 128.1, 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- Aquesta nova connexió haurà de complir amb el planejament vigent aprovat i amb la 

corresponent llicencia municipal. 
 
- Es reposarà amb les mateixes característiques, el tram de  cuneta de formigó del 

carrer Pla afectat per la modificació dels carrils d’entrada a la rotonda.  
- La construcció  es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic competent i 

visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent.  
 
- L’accés autoritzat, i la part del viari intern que assegura l’accessibilitat a les parcel·les 

confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació 
de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries 
d’acord amb l’ establert a la normativa vigent. 
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- L’ús de l’accés serà l’ indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 

 

- L’ interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’ eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 

- L’ interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’ Administració. L’ Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 

-  Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 
domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’ esmentat tancament obrirà cap a l’ interior de la 
finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

 

- L’ incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 

- Es disposarà d’una visibilitat superior a la distància mínima de parada. 
 

- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 

- 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. 

 

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

 

- 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 gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

 

- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 
 



 

 49 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per INCIC 
S.L. en relació amb l’expedient número 2013/2925. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a INCIC S.L., autorització d’obres de 
construcció de nou accés amb enllaç a una rotonda, a la carretera BV-1439 del PK 
3+620 al PK 3+624, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès 
(expedient núm. 2013/2925), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a INCIC S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXXXX, XXXX, XX, XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, en resolució de l’ex pedient núm. 2013/3322.-  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: 
 
En data 22/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Premià de Mar de data 9 d'abril de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització a la realització d’obres, al terme municipal de Premià de 
Mar (expedient núm. 2013/3322) de: 
 

• Urbanització, reparació del panot de la vorera en mal estat, a la carretera          
BV-5023, del PK 0+915 al PK 0+927, marge dret, tram urbà 

• Urbanització reparació de jardineres i acondicionament al codi d'accessibilitat de 
dos accessos, a la carretera BV-5024 del PK 0+029 al PK 0+643, ambdós 
marges, tram urbà (travessera).  

 
En data 14/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar en data 09 d'abril de 
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
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s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra en cas necessari anirà senyalitzada amb pintura blanca 

retrorreflexiva i antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Premià de Mar en relació amb l’expedient número 2013/3322. 
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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 Premià de Mar, 
autorització d’obres, al terme municipal de Premià de Mar (expedient núm. 2013/3322): 
 

• Urbanització, reparació del panot de la vorera en mal estat, a la carretera          
BV-5023, del PK 0+915 al PK 0+927, marge dret, tram urbà 

• Urbanització reparació de jardineres i acondicionament al codi d'accessibilitat de 
dos accessos, a la carretera BV-5024 del PK 0+029 al PK 0+643, ambdós 
marges, tram urbà (travessera).  

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva de la present resolució. 
 
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 Premià de Mar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Premià de Mar (08330), Plaça de l’Ajuntament, 1, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
S.A. de Obras y Servicios Copasa, en resolució de l ’expedient núm. 2013/3591.-  
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: 
 
En data 30/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA de la mateixa data 
en el qual es sol·licita autorització a la realització d’obres de construcció d'accés 
temporal, a la carretera C-1411b del PK 26+490 al PK 26+500, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Manresa (expedient núm. 2013/3591). 
 
En data 15/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA en data 06 
de maig de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar amb les condi cions que s'expressen a 
continuació:   
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
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- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial de la 
senyalització que es realitzarà segons Norma 8.1-IC i Norma 8.3-IC, de forma que la 
carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la mateixa no resultin afectades 
ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cap cas es poden produir arrossegaments de materials a la 
calçada. L’Administració podrà arreglar aquestes deficiències de forma subsidiària a 
càrrec del sol·licitant. L’interessat serà responsable directe dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap responsabilitat per a 
l’Administració.  

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a la sortida de l’accés. 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta. 
 
- Quan acabi l’actuació descrita a la sol·licitud, es tancarà l’accés en qüestió i es 

tornarà el medi a l seu estat inicial abans de l’actuació. 
 
- El temps d’obertura de l’accés serà de 3 mesos des de la seva obertura, tal i com es 

demana  a la sol·licitud. 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix.  
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'auto rització ha de posar-se en 

contacte amb l’oficial especial de permisos de la z ona per tal de fixar la data en 
la qual es procedirà a la comprovació del replantei g de les actuacions que es 
pretenen portar a terme, condició indispensable per  a l'inici de les actuacions.”  

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 189,9 €, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per S.A. DE 
OBRAS Y SERVICIOS, COPASA en relació amb l’expedient número 2013/3591. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, 
COPASA, autorització d’obres de construcció d'accés temporal, a la carretera C-1411b 
del PK 26+490 al PK 26+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Manresa (expedient núm. 2013/3591), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
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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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 189,9 €, 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 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA, 
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, XX, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la        
Sra. P. LL. P., en resolució de l’expedient núm. 20 13/3592.- 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: 
 

En data 30/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de P. Ll. P. de data 30 d'abril de 2013, en el qual es sol·licita 
autorització a la realització de Tala de pollancres, a la carretera BV-4131 del PK 9+500 
al PK 12+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Puig-reig (expedient 
núm. 2013/3592). 
 

En data 14/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 

“Vista la sol·licitud formulada per P. Ll. P. en data 30 d'abril de 2013 i d’acord amb el 
que disposa l’article 104.a) del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 

- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 

- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 

 

- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 

- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les 
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 

 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 

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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per P. Ll. P. 
en relació amb l’expedient número 2013/3592. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a P. Ll. P., autorització de tala de 
pollancres, a la carretera BV-4131 del PK 9+500 al PK 12+000, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Puig-reig (expedient núm. 2013/3592), que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a P. Ll. P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXXX, carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en resol ució de l’expedient núm. 
2013/3676.- 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: 
 
En data 02/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de data 22 d'abril 
de 2013 en el qual es sol·licita autorització a la realització d’obres d'urbanització, 
arranjaments de vorera i d’instal·lació de pilones, a la carretera BV-5031 del PK 5+214 
al PK 5+435, marge esquerre i dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant 
Andreu de Llavaneres (expedient núm. 2013/3676). 
 
En data 21/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en data 
22 d'abril de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 167  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
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- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
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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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent.  
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres en relació amb l’expedient número 
2013/3676. 
 
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 Andreu de 
Llavaneres, autorització d’obres d'urbanització, arranjaments de vorera i d’instal·lació 
de pilones, a la carretera BV-5031, del PK 5+214 al PK 5+435, marge esquerre i dret, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres (expedient 
núm. 2013/3676), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
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generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
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 Andreu de Llavaneres, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Andreu de Llavaneres (08392), Pl. Vila, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. T. C. P., en resolució de l’expedient núm. 2013 /3774.- 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: 
 
En data 06/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de T. C. P. de data 23 d'abril de 2013 en el qual es sol·licita 
autorització a la realització de tala d'arbres (vuit pins), a la carretera BP-1432 del PK 
26+736 al PK 26+756, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del 
Vallès (expedient núm. 2013/3774). 
 
En data 21/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per T. C. P. en data 23 d'abril de 2013 i d’acord amb el 
que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per T. C. P. 
en relació amb l’expedient número 2013/3774. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a T. C. P., autorització de tala d'arbres 
(vuit pins), a la carretera BP-1432 del PK 26+736 al PK 26+756, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2013/3774), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a T. C. P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XXX amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Càmping  
El Garrofer S.L., en resolució de l’expedient núm. 2013/3819.- 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: 
 
En data 07/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Càmping El Garrofer, SL de data 02 de maig de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de modificació d’un cartell 
existent, a la carretera C-246a al PK 38+970, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 2013/3819). 
 
En data 21/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Camping El Garrofer, SL en data 02 de maig de 2013 
i d’acord amb el que disposen els articles 99 i següents  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
- El rètol es situarà fora de la zona de servitud, es a dir a més de 8 m de l’aresta 

exterior de l’explanació 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’explanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’explanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’explanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel 
Càmping El Garrofer, SL en relació amb l’expedient número 2013/3819. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Càmping El Garrofer, SL, autorització 
d’obres de modificació d’un cartell existent, a la carretera C-246a al PK 38+970, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm. 
2013/3819), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució al Càmping El Garrofer, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, XX, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en resolució de l’e xpedient núm. 2013/3905.-  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: 
 
En data 09/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, de data 6 de maig de 2013 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera B-502, tram no 
urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (expedient núm. 2013/3905), de:  
 

• Instal·lació de rètol de parada de bus, al PK 2+000, marge esquerre.  
• Instal·lació de dos senyals de radar, al PK 1+325, marge dret i al PK 2+000, 

marge esquerre.  
 
En data 28/05/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cabrera de Mar en data 6 de maig de 
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 99 i següents  del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
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del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 
la carretera. 

 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar en relació amb l’expedient número 2013/3905. 
 
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 Cabrera de Mar, 
autorització d’obres a la carretera B-502, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera 
de Mar (expedient núm. 2013/3905), de:  
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• Instal·lació de rètol de parada de bus, al PK 2+000, marge esquerre.  
• Instal·lació de dos senyals de radar, al PK 1+325, marge dret i al PK 2+000, 

marge esquerre.  
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
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 Cabrera de Mar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cabrera de Mar (08349), Plaça de l' Ajuntament, 5, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Olivella, en resolució de l’expedien t núm. 2013/4036.-  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: 
 
En data 27/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament d'Olivella de data 16 de maig de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització a la realització d’obres de Moviments de terres, col.locació 
d'indicadors i tanques., a la carretera BV-2111 del PK 11+510 al PK 11+650, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal d’Olivella (expedient núm. 2013/4036). 
 
En data 04/06/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Olivella en data 16 de maig de 2013 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.e i 104.h  del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es 

a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.  
 
- S’instal·larà un element de contenció homologat, en tot el tram de carretera afectada 

per protegir el bike-park del risc de sortida de vehicles de la via. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la 

carretera i als seus elements funcionals. 
 



 

 75 

- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V), 
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent 
diferent. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament d'Olivella en relació amb l’expedient número 2013/4036. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Olivella, autorització 
d’obres de moviments de terres, col.locació d'indicadors i tanques, a la carretera      
BV-2111 del PK 11+510 al PK 11+650, marge dret, tram no urbà, al terme municipal 
d’Olivella (expedient núm. 2013/4036), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
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 d'Olivella, amb domicili a efectes 
de notificacions a Olivella (08818), Plaça Major, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Agromeixacari S.L., en resolució de l’expedient núm . 2013/4127.- 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: 
 
En data 17/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit d’Agromeixacari, SL de data 10 de maig de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'una nau ramadera, a 
la carretera BV-2138 al PK 1+440, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La 
Llacuna (expedient núm. 2013/4127). 
 
En data 04/06/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per Agromeixacari, SL en data 10 de maig de 2013 i 
d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No es autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 
 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
Agromeixacari, SL en relació amb l’expedient número 2013/4127. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Agromeixacari, SL, autorització 
d’obres de construcció d'una nau ramadera, a la carretera BV-2138 al PK 1+440, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna (expedient núm. 
2013/4127), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
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generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
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, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Agromeixacari, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXXX, XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/4187.-  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: 
 
En data 22/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Argentona de data 27 de maig de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de : 
 

• Tres rètols S-320, un rètol S-220, i millora de dos rètols S-200, del PK 3+158 al 
4+621, marges dret i esquerre, tram urbà i no urbà, a la carretera C-1415c 

• Millora d'un rètol S-200, PK 6+390, marge dret, tram urbà, a la carretera B-502, al 
terme municipal d’Argentona (expedient núm. 2013/4187). 

 
En data 04/06/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Argentona en data 27 de maig de 2013 
i d’acord amb el que disposen els articles 99 i següents, del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  
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Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L' autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d' influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l' Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 

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 
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ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
Ajuntament d'Argentona en relació amb l’expedient número 2013/4187. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Argentona, autorització 
d’obres d’instal·lació de : 
 

• Tres rètols S-320, un rètol S-220, i millora de dos rètols S-200, del PK 3+158 al 
4+621, marges dret i esquerre, tram urbà i no urbà, a la carretera C-1415c 

• Millora d'un rètol S-200, PK 6+390, marge dret, tram urbà, a la carretera B-502, al 
terme municipal d’Argentona (expedient núm. 2013/4187). 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
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 d'Argentona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Ramón Par, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Orpí, en resolució de l’expedient nú m. 2013/4199.- 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: 
 
En data 22/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Orpí de data 09 de maig de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera 
BV-2131 al PK 6+684, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Orpí 
(expedient núm. 2013/4199). 
 
En data 04/06/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Orpí en data 09 de maig de 2013 i 
d’acord amb 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 sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat 
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa. 

 
- La part més pròxima del mirall es situarà com a mínim a un metre de distància de la 

calçada. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. 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. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, 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 la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
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 que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament d'Orpí en relació amb l’expedient número 2013/4199. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Orpí, autorització 
d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-2131 al PK 6+684, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal d’Orpí (expedient núm. 2013/4199), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
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 d'Orpí, amb domicili a efectes de 
notificacions a Orpí (08787), Plaça Sant Jordi, 4 -  Barri Can Bou, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar les bases regulad ores i convocatòria per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments de la prov íncia de Barcelona per a fer 
front a les despeses del transport escolar, campany a “Coneguem els Nostres 
Parcs”, exercici 2014, per import de cinquanta-quat re mil (54.000) €.-  La Junta, de 
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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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la 
qual constitueix un dels programes  més importants de l’activitat medio-ambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província, corresponent entre el 45% i el  50% del cost de 
les despeses del transport escolar que es realitzi amb motiu de la campanya per les 
escoles dels respectius municipis que es desplaçaran als diferents parcs naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2014. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
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124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria  per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport 
escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2014, el text íntegre 
de les quals és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS AJUNTA MENTS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES DESPES ES DEL TRANSPORT 
ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS”  EXERCICI 2014. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201420135120005203 
 
1.- Objecte  
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de 
Barcelona per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres 
d’ensenyament primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs escolar       
2013-2014. 
 
2.- Finalitat  de les subvencions  

 
1) La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 

beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 

 
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes 
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 

 
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 

quals es consideraran nul·les. 
 

3.- Període d’execució  
 
Les activitats subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 13 de 
gener  de 2014 fins el 30 de juny de 2014.  
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4.- Requisits dels beneficiaris  
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar  
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació: 
 
1.- Sol·licitud de subvenció: 

 
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que 

ho fa. 
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar directament 
a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves 
obligacions.  

 
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1 

 
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 

transport  de les escoles que participen en la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”  
b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses  no subvencionades  que 

comporti el transport escolar de la campanya. 
 

2) Annex número 2 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 
 

3) Annex número 3 
 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció.  

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a Altres 
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents: 
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e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 
 

Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·lic ituds   
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 15 d’octubre de 2013.  
 
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del   model 
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, adreçada al 
President de la Diputació de Barcelona,  en qualsevol dels registres oficials de la Diputació 
de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran  trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals: 
www.diba.cat.parcsn/subvencions. 
  
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior, 
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a 
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
  
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies 
hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en el termini 
previst el sol·licitant no procedís a la subsanació a què te dret, la petició s’arxivarà d’ofici 
sense cap més tràmit. 
 
8.-  Procediment de concessió  
 
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 
9.-  Criteris objectius d’atorgament de la subvenci ó 
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el 
present article. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents: 

 
A)  1. Municipis menors de 20.000 habitants: 4 punts 
 2. Municipis entre 20.000 i 75.000 habitants:             3 punts 
 3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:             2 punts 
 4. Municipis de més de 125.001 habitants: 1 punt 
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B) 1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de  
     qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:             2 punts  

2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de 
    qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona: 1 punt  

 
C) 1. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera vegada 3 punts   
 2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
     alterna o continuada al menys 5 anys: 2 punts 
 
D) 3. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma  
    alterna o continuada al menys 10 anys:                                    1 punt 

 
10.-  Quantia total màxima de les subvencions a ato rgar i consignació pressupostària  
 
L’import màxim que es destinarà l’any 2014 per a l’atorgament de subvencions serà de 
54.000 €. 
 
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes 
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50400/173A0/46200 del pressupost de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals per a l’exercici 2014. 
 
11.-  Import individualitzat de les subvencions  
 
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts, 
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida, 
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir. 
 
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o 
activitat subvencionada. 
 
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada. 
 
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges: 

 
  9 punts 50 % 
  8 punts 49 % 
  7 punts 48 % 
  6 punts 47 %  
  5 punts 46 % 
  4 punts 45 % 

 
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les 
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del 
cost de l’activitat subvencionada. 
 
12.-  Òrgans competents per la instrucció i la prop osta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis  d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
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La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda, 
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel 
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador en matèria 
d’Espais Naturals i Medi Ambient  o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais 
Naturals i pel Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, actuant com a secretaria de 
l’òrgan col·legiat la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa 
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 l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total 
previst en la corresponent convocatòria o el crèdit disponible de la corresponent partida 
pressupostària o de la seva bossa de vinculació. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’acceptar-la expressament, admetent totes i 
cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en 
el termini de 2 mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció. 
 
Les subvencions es pagaran contra presentació de les justificacions de l’activitat 
subvencionada.  
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
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les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
16.- Despeses subvencionables  
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
• Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 

primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i 
s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

• Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui recuperable 
o compensable per l’Ajuntament. 

 
17.- Subcontractació  
 
No podran  subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen 
 
19.- Termini i forma de justificació  
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
de setembre de 2014. 
 
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 
1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un  certificat  de 
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat pel 
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secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi 
constin els següents apartats:  

 
a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui el 

número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del 
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament amb 
altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació subvencionada. 

c. Que l’ens local  té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents 
justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys. 

 
2.  La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la 
quantitat atorgada. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
En cas que els documents acreditatius de la realització de les activitats fossin inexistents, 
incorrectes o incomplets, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals podrà comunicar a 
l’interessat  la necessitat de subsanar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena 
les dites anomalies en el termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la 
subvenció. 
 
21.- Mesures de control  
 
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment exercir les competències que en 
matèria de control financer preveu l’article 41 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

 
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
26- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
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29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”  

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
cinquanta-quatre mil (54.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les 
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2014 condicionant l’efectivitat 
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any 
2014. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc e ntre la Diputació de 
Barcelona i Federparchi, l’Associació Legambiente O nlus i la Fundació Symbola, 
per a la col·laboració entre la Xarxa de Parcs Natu rals i el sistema de Parcs i 
reserves naturals terrestres i marines vinculades a  Federparchi.-  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 valorització i la protecció del patrimoni cultural i natural, com també el  
desenvolupament de les àrees protegides són l’objectiu fonamental de la gestió de la 
Diputació de Barcelona, la Federazione Italiana Dei Parchi e Delle Riserve Naturali  
(en endavant FEDERPARCHI), l’Associació Legambiente Onlus i la Fundació 
Symbola, en l'àmbit de les seves pròpies competències. 
 
Atès que el 23 de gener de 2002, es va signar a la ciutat de Grosseto (Toscana) un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l'Ente Parco Regionale della 
Maremma (membre de Federparchi) i Legambiente, per l'agermanament entre el Parc 
del Garraf i el Parco Naturale della Maremma. 
 
Atès que el 9 de desembre de 2004, es va signar a Roma, un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, la Federparchi i Legambiente, que declarava als 
respectius sistemes de parcs, xarxes d’espais naturals agermanades. 
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Atès que el 8 de març del 2007, la Diputació de Barcelona, el Consorci del Parc del 
Foix, La Federparchi, el Ente Parco Monte Marcello-Magra i Legambiente, van signar a 
Barcelona un conveni de col·laboració que declarava al Parc del Foix i al Parc de 
Monte Marcello-Magra, Parcs agermanats. 
 
Atès que la cooperació entre Federparchi, Legambiente Onlus, Symbola i la Diputació 
de Barcelona té per objecte ajudar a estrènyer els lligams entre els dos sistemes 
d'àrees protegides que representen, amb estretes relacions històriques i culturals 
basades en el fet de formar part conjuntament de la conca mediterrània.  
 
Atès que els representants d'aquest conveni estan d'acord a concretar i desenvolupar 
la col·laboració recíproca per assolir objectius comuns, encaminats a compartir 
experiències de gestió, desenvolupar programes conjunts de recerca, divulgació, 
informació, educació ambiental i cooperació local. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona una xarxa d'àrees protegides, 
pertanyent a la província de Barcelona (Catalunya, Espanya), formada per 12 espais 
naturals protegits, que ocupen una extensió de més de 102.587 hectàrees i abraça a  
100 municipis. 
 
Atès que la xarxa de parcs es troba ubicada en l’entorn metropolità de Barcelona i fa 
front al repte de mantenir un entorn de baix nivell d’artificialització, de qualitat 
paisatgística i de bon estat de salut dels sistemes naturals en una àrea sotmesa a una 
elevada pressió antròpica. Tot això com a garantia de la qualitat de vida de les 
generacions futures. 
 
Atès que la Federparchi neix de la base de l’experiència de la Coordinadora dels Parcs 
i Reserves naturals fundada en el 1989, que va representar una experiència 
d'associació d'organismes de gestió d'àrees naturals protegides, per treballar 
conjuntament i desenvolupar millor la seva tasca de conservació de la natura.  
 
Atès que el 1998, es constitueix la Federació, que més enllà de la coordinació, pretén 
constituir un veritable sistema de Parcs i reserves naturals terrestres i marines. S’hi 
han adherit 140 socis, entre ens gestors de parcs nacionals, parcs regionals, reserves 
naturals estatals i regionals, àrees protegides marines, reserves naturals diverses i 
associacions ambientalistes que gestionen en conjunt 300 àrees protegides amb una 
superfície superior als 2.500.000 hes. 
 
Atès que l'Associazione Legambiente és un organisme els objectius del qual són: la 
protecció del medi ambient, la salut dels ciutadans i la salvaguarda del patrimoni 
artístic italià. És l’associació ecologista més gran d’Itàlia amb més de 110.000 socis i 
desenvolupa la seva activitat en la totalitat del territori italià.  
 
Atès que, d’altra banda, la Legambiente amb la xarxa “Natura e Territorio”, gestiona 
més de 40 àrees protegides en col·laboració amb governs regionals, provincials, 
comarcals i ajuntaments, en tot el territori nacional italià. 
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Atès que Symbola és la Fundació per la Qualitat italiana. Neix el 2005 amb l’objectiu 
de promoure un nou model de desenvolupament orientat a la qualitat en la que es 
fonen tradició i territori, alhora que innovació tecnològica, recerca, disseny. En una 
sola paraula, l’anomenada “ Soft economy”: Una economia de la qualitat capaç de fer 
convergir competitivitat i valorització del capital humà, creixement econòmic i respecte 
per l’ambient i els drets humans, productivitat i cohesió social. Actualment està 
constituït per unes 150 organitzacions i desenvolupa la seva activitat essencial en el 
sector de la recerca, formació, comunicació, seminaris, etc, en col·laboració amb 
institucions, entitats de recerca i associacions públiques i privades. 
 
Atès que Federparchi, Legambiente Onlus i Symbola han col·laborat en la promoció i 
desenvolupament d’un dels més importants projectes de sistema de parcs, actualment 
en execució, anomenat APE, Appenino Parco d’Europa, que ha contribuït al 
llançament de la Xarxa Ecològica Nacional, i d’altra banda, han treballat plegades en el 
desenvolupament de l’actual marc de col·laboració existent entre les parts, que ha 
permès el desenvolupament de tantes activitats i experiències en favor de la 
conservació, de la valorització i del desenvolupament de les respectives àrees 
protegides, així com l’enfortiment dels llaços d’amistat entre els territoris que les 
sostenen. 
 
Atès que les delegacions tenen interès a insistir en el tema dels espais naturals i, 
concretament, en la protecció dels espais protegits des d'una perspectiva d'integració 
que conjugui aspectes naturals i activitats humanes i en renovar el protocol existent, 
per tal de generar un nou impuls que permeti assolir noves fites de treball conjunt. 
 
Atès que aquestes institucions que formen part del conveni desitgen col·laborar en el 
desenvolupament de programes i accions adreçades a la valorització i la protecció del 
patrimoni cultural i natural de les àrees protegides, a més de promoure, desenvolupar i 
col·laborar en la realització de projectes de conservació i desenvolupament de grans 
sistemes ambientals i territorials de l’àrea mediterrània, per tal de poder adoptar una 
estratègia general i conjunta. 
 
Atès que l’experiència en la gestió, fruit de la relació que ha generat el conveni de 
col·laboració, signat en data 9 de desembre de 2004, així com la voluntat de les parts 
de revisar, actualitzar i adaptar el conveni de referència als nous canvis normatius fruit 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, aconsellen subscriure un nou conveni marc 
de col·laboració. 
 
Vista la disposició addicional cinquena, en relació amb els articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 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 el conveni marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, 
Federparchi, Legambiente Onlus i la Fundació Symbola, per a la col·laboració entre la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Bacelona i el sistema de Parcs i reserves 
naturals terrestres i marines vinculades a Federparchi, d’acord amb la minuta de 
conveni que es transcriu a continuació, en català i en italià:  
 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
FEDERPARCHI, L’ASSOCIACIÓ 
LEGAMBIENTE ONLUS I LA FUNDACIÓ 
SYMBOLA, PER A LA COL.LABORACIÓ 
ENTRE LA XARXA DE PARCS NATURALS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
SISTEMA DE PARCS I RESERVES 
NATURALS TERRESTRES I MARINES 
VINCULADES A FEDERPARCHI 
 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 
pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre 
nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada al 
BOPB de 19 de febrer de 2013, assistit per la 
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència de data 2 de maig de 2012 
(BOPB de 16.05.2012). 
 
FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E 
DELLE RISERVE NATURALI, en endavant 
FEDERPARCHI, representada pel Sr. 
Giampiero Sammuri, President. 
 
ASSOCIACIÓ LEGAMBIENTE ONLUS, 
representada per la Sra. Rossella Muroni, 
Directora General. 
 
FUNDACIÓ SYMBOLA, representada pel Sr. 
Fabio Renzi, Secretari General. 

 
Protocollo Quadro di collaborazione  
tra la Diputació di Barcellona, la Federazione 
Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, 
Legambiente Onlus e la Fondazione 
Symbola  
 

per la collaborazione  
tra la rete dei Parchi naturali della Diputació 
di Barcellona e il sistema dei Parchi e delle  
riserve terrestri e marine aderenti a 
Federparchi 
  
 Entità che intervengono  
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
representata dal Presidente delegato agli 
Spazi Naturali e Ambiente del l’Area 
Territorio e Sostenibilità, l’Il.lm. Sig. Joan 
Puigdollers i Fargas, e d’acordo con la 
Rifusione núm. 1/2013, sulla nomina e 
delega dei poteri e delle funzioni degli organi 
della Diputació de Barcelona, diferenti dal 
Ple, publicata nel BOPB de 19 de febbraio 
del 2013, assistita dalla  segretaria delegata, 
Núria Marcet i Palau, in virtù delle  facoltà 
conferite dal decreto del Presidente del 2 
maggio 2012 (BOPB del 16.05.2012)  
 
FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E 
DELLE RISERVE NATURALI, d’ora in poi 
FEDERPARCHI, rappresentata dal 
Presidente Sig. Giampiero Sammuri. 
 
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS, 
rappresentata  dal Direttore Generale Sig.ra 
Rossella Muroni,. 
 
FONDAZIONE SYMBOLA, rappresentata dal 
Sig. Fabio Renzi, Segretario Generale. 
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II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1) Que la valorització i la protecció del 
patrimoni cultural i natural, com també el  
desenvolupament de les àrees protegides 
són l’objectiu fonamental de la gestió de les 
parts, en l'àmbit de les seves pròpies 
competències. 
 
2)  Que el 23 de gener de 2002, es va signar 
a la ciutat de Grosseto (Toscana) un conveni 
de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ente Parco Regionale della 
Maremma (membre de Federparchi) i 
Legambiente, per l'agermanament entre el 
Parc del Garraf i el Parco Naturale della 
Maremma. 
 
3) Que el 9 de desembre de 2004, es va 
signar a Roma, un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, la 
Federparchi i Legambiente, que declarava 
als respectius sistemes de parcs, xarxes 
d’espais naturals agermanades. 
 
4)  Que el 8 de març del 2007, la Diputació 
de Barcelona, el Consorci del Parc del Foix, 
La Federparchi, el Ente Parco Monte 
Marcello-Magra i Legambiente, van signar a 
Barcelona un conveni de col·laboració que 
declarava al Parc del Foix i al Parc de Monte 
Marcello-Magra, Parcs agermanats. 
 
5) Que la cooperació entre Federparchi, 
Legambiente Onlus, Symbola i la Diputació 
de Barcelona té per objecte ajudar a 
estrènyer els lligams entre els dos sistemes 
d'àrees protegides que representen, amb 
estretes relacions històriques i culturals 
basades en el fet de formar part 
conjuntament de la conca mediterrània.  
 
6) Que els representants d'aquest conveni 
estan d'acord a concretar i desenvolupar la 
col·laboració recíproca per assolir objectius 
comuns, encaminats a compartir 
experiències de gestió, desenvolupar 
programes conjunts de recerca, divulgació, 
informació, educació ambiental i cooperació 
local. 
 
 

 
 
II.- PREMESSE E MOTIVAZIONE 
   
1)  Che la valorizzazione e la protezione del 
patrimonio culturale e naturale, così come lo 
sviluppo del ruolo delle aree protette 
costituiscono gli obiettivi fondamentali delle 
parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive 
competenze. 
  
2)  Che il giorno 23 gennaio del 2002 è stato 
sottoscritto nella città di Grosseto (Toscana) 
un protocollo di collaborazione tra la 
Diputació di Barcellona, l'Ente Parco 
Regionale della Maremma (membro della 
Federparchi) e Legambiente, per il 
gemellaggio tra il Parco Naturale del Garraf e 
il Parco Naturale della Maremma. 
  
3)  Che il giorno 9 di dicembre 2004, è stato 
firmato a Roma, un protocollo di 
collaborazione tra la Diputació de Barcelona, 
la Federparchi e Legambiente, che  
dichiarava i rispettivi sistemi dei parchi, reti di 
spazi naturali gemellate. 
 
4)  Che l’8 di marzo 2007, la Diputació de 
Barcelona, il Consorzio del Parc del Fox, la 
Federparchi, l’Ente Parco Monte Marcello-
Magra e Legambiente, hanno firmato a 
Barcellona un protocollo di collaborazione 
che dichiara il Parco del Foix e il Parco di 
Monte Marcello-Magra, Parchi gemellati. 
 
5) Che la collaborazione tra Federparchi,  
Legambiente, Symbola e la Diputació di 
Barcellona ha lo scopo di contribuire a 
rendere più stretti i legami tra i due sistemi di 
aree protette rappresentate, con strette 
relazioni storiche e culturali e con una affinità 
ambientale dovuta alla comune 
localizzazione nel Bacino del Mediterraneo. 
 
6) Che i firmatari del presente protocollo 
concordano sulla necessità di concretizzare 
e sviluppare la reciproca collaborazione per 
perseguire obiettivi comuni volti a 
condividere esperienze di gestione, a 
sviluppare programmi comuni di ricerca, 
divulgazione, informazione, educazione 
ambientale e cooperazione locale. 
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7) Que la Diputació de Barcelona, mitjançant 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona 
una xarxa d'àrees protegides, pertanyent a la 
província de Barcelona (Catalunya, 
Espanya), formada per 12 espais naturals 
protegits, que ocupen una extensió de més 
de 102.587 hectàrees i abraça a 100 
municipis. 
 
Que la xarxa de parcs es troba ubicada en 
l’entorn metropolità de Barcelona i fa front al 
repte de mantenir un entorn de baix nivell 
d’artificialització, de qualitat paisatgística i de 
bon estat de salut dels sistemes naturals en 
una àrea sotmesa a una elevada pressió 
antròpica. Tot això com a garantia de la 
qualitat de vida de les generacions futures. 
 
 
 
8) Que la Federparchi neix de la base de 
l’experiència de la Coordinadora dels Parcs i 
Reserves naturals fundada en el 1989, que 
va representar una experiència d'associació 
d'organismes de gestió d'àrees naturals 
protegides, per treballar conjuntament i 
desenvolupar millor la seva tasca de 
conservació de la natura.  
 
Que el 1998, es constitueix la Federació, que 
més enllà de la coordinació, pretén constituir 
un veritable sistema de Parcs i reserves 
naturals terrestres i marines. S’hi han adherit 
140 socis, entre ens gestors de parcs 
nacionals, parcs regionals, reserves naturals 
estatals i regionals, àrees protegides 
marines, reserves naturals diverses i 
associacions ambientalistes que gestionen 
en conjunt 300 àrees protegides amb una 
superfície superior als 2.500.000 hes. 
 
9) Que l'Associazione Legambiente Onlus és 
un organisme els objectius del qual són: la 
protecció del medi ambient, la salut dels 
ciutadans i la salvaguarda del patrimoni 
artístic italià. És l’associació ecologista més 
gran d’Itàlia amb més de 110.000 socis i 
desenvolupa la seva activitat en la totalitat 
del territori italià.  
 
Que d’altra banda, la Legambiente Onlus 
amb la xarxa “Natura e Territorio”, gestiona 
més de 40 àrees protegides en col·laboració 

7) Che la Diputació di Barcellona, attraverso 
l’Area Territorio e Sostenibilità gestisce una 
rete di aree protette, appartenenti alla 
Província di Barcellona (Catalogna, Spagna), 
formata da 12 spazi naturali protetti, che 
occupa una superficie di più di 102.587 ettari 
e abbraccia 100 comuni. 
 
 
 
Che La rete dei parchi è ubicata nella cerchia 
metropolitana di Barcellona e risponde alla 
necessità di mantenere un contesto 
caratterizzato da un basso livello di 
artificialità, da una buona qualità 
paesaggistica e un buono stato di salute dei 
sistemi naturali in un’area sottoposta ad una 
elevata pressione antropica. Ciò a garanzia 
della qualità della vita delle generazioni 
future. 
 
8) Che la Federazione Italiana dei Parchi e 
delle Riserve naturali, nata nel 1989 con 
l’obiettivo di coordinare i parchi regionali, 
rappresenta una esperienza associativa tra 
organismi di gestione di aree naturali protette 
che intendono lavorare insieme per 
realizzare in modo migliore la propria 
missione di conservazione della natura. 
 
Che  nel 1998 si è costituita la Federazione 
che, oltre il coordinamento, intende costruire 
un vero sistema di Parchi e Riserve terrestri 
e marine. Vi aderiscono 140 soci tra enti 
gestori di parchi nazionali, parchi regionali, 
riserve naturali statali e regionali, aree 
marine protette, riserve naturali diverse e 
associazioni ambientaliste, che gestiscono 
nell’insieme 300 aree protette con una 
superficie superiore ai 2.500.000 ettari. 
 
 
9) Che l'Associazione Legambiente Onlus è 
un organismo che ha i seguenti scopi: la 
protezione della natura, la salute dei cittadini 
e la salvaguardia del patrimonio artistico 
italiano. E’ l’associazione ecologista più 
grande d’Italia con più di 110.000 soci e 
sviluppa la propria attività su tutto il territorio 
italiano. 
  
Inoltre, Legambiente Onlus, con la rete 
“Natura e Territorio”, gestisce più di 40 aree 
protette in collaborazione con governi 
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amb governs regionals, provincials, 
comarcals i ajuntaments, en tot el territori 
nacional italià. 
 
10) Que Symbola és la Fundació per la 
Qualitat italiana. Neix el 2005 amb l’objectiu 
de promoure un nou model de 
desenvolupament orientat a la qualitat en la 
que es fonen tradició i territori, alhora que 
innovació tecnològica, recerca, disseny. En 
una sola paraula, l’anomenada “ Soft 
economy”: Una economia de la qualitat 
capaç de fer convergir competitivitat i 
valorització del capital humà, creixement 
econòmic i respecte per l’ambient i els drets 
humans, productivitat i cohesió social. 
Actualment està constituït per unes 150 
organitzacions i desenvolupa la seva activitat 
essencial en el sector de la recerca, 
formació, comunicació, seminaris, etc, en 
col·laboració amb institucions, entitats de 
recerca i associacions públiques i privades. 
 
11) Que Federparchi, Legambiente Onlus i 
Symbola han col·laborat en la promoció i 
desenvolupament d’un dels més importants 
projectes de sistema de parcs, actualment en 
execució, anomenat APE, Appenino Parco 
d’Europa, que ha contribuït al llançament de 
la Xarxa Ecològica Nacional, i d’altra banda, 
han treballat plegades en el 
desenvolupament de l’actual marc de 
col·laboració existent entre les parts, que ha 
permès el desenvolupament de tantes 
activitats i experiències en favor de la 
conservació, de la valorització i del 
desenvolupament de les respectives àrees 
protegides, així com l’enfortiment dels llaços 
d’amistat entre els territoris que les sostenen. 
 
12) Que les delegacions tenen interès a 
insistir en el tema dels espais naturals i, 
concretament, en la protecció dels espais 
protegits des d'una perspectiva d'integració 
que conjugui aspectes naturals i activitats 
humanes i en renovar el protocol existent, 
per tal de generar un nou impuls que permeti 
assolir noves fites de treball conjunt. 
 
Que la minuta d’aquest conveni ha estat 
aprovada per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió del dia 
.............. 
 

regionali, provinciali, sovracomunali e 
municipali in tutto il territorio nazionale. 
 
 
10) Che Symbola è la Fondazione per la 
Qualità italiana. Fondata nel 2005 al fine di 
promuovere un nuovo modello di sviluppo 
orientato alla qualità nella quale si fondono 
tradizione e territorio, insieme a innovazione 
tecnologica, ricerca, design. In una parola, la 
"soft economy": una economia di qualità  in 
grado di far convergere competitività e 
valorizzazione del capitale umano,  crescita 
economica e  rispetto per l'ambiente e dei 
diritti umani, produttività e coesione sociale. 
Attualmente è composto da 150 
organizzazioni e opera fondamentale nel 
campo della ricerca, la formazione, la 
comunicazione, seminari, ecc, in 
collaborazione con istituzioni, enti di ricerca e 
associazioni  pubbliche e private. 
 
 
11) Che Federparchi,  Legambiente Onlus  e 
Symbola collaborano nella promozione e 
nello sviluppo di uno dei più importanti 
progetti di sistema di parchi attualmente in 
attuazione, denominato APE, Appennino 
Parco d’Europa, progetto che ha contribuito 
all’avvio della Rete Ecologica Nazionale. 
Inoltre, hanno lavorato insieme per 
sviluppare l'attuale quadro di cooperazione 
tra le parti, che ha permesso la realizzazione 
di molte attività ed esperienze in favore della 
conservazione, la valorizzazione e lo 
sviluppo delle rispettive aree protette, così 
come il rafforzamento dei legami di amicizia 
tra i territori nei quali esse insistono. 
 
 
12) Che le delegazioni hanno interesse a 
insistere sul tema delle aree protette e, 
concretamente, della loro tutela in una 
prospettiva di integrazione, che coniughi 
aspetti naturali e attività umane e nel  
rinnovare il protocollo esistente, al fine di 
generare nuovo impulso che permetta di 
raggiungere nuovi livelli di collaborazione. 
 
Che la bozza d’accordo è stato approvato 
dalla Giunta del Governo  della Diputació de 
Barcelona  nella sessione  del giorno 
.............. 
 



 

 104 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte fonamental del present conveni és 
establir les condicions i eines necessàries 
per a compartir l’experiència de gestió 
acumulada i col·laborar en el 
desenvolupament de programes i accions 
conjuntes adreçades a la valorització i la 
protecció del patrimoni cultural i natural, de 
les respectives àrees protegides, en 
particular i de la mediterrània en general, 
sempre des de les respectives 
competències, així com promoure, 
desenvolupar i col·laborar en la realització de 
projectes de conservació i desenvolupament 
de grans sistemes ambientals i territorials de 
l’àrea mediterrània. 
 
Segon.- Declaració d’agermanament  
 
La xarxa de parcs naturals de la Diputació de 
Barcelona i el sistema de Parcs i Reserves 
naturals associades a Federparchi renoven 
la declaració  d’ésser xarxes d'espais 
naturals agermanades.  
 
Tercer.- Compromisos dels ens 
sotasignants 
 
Amb la firma d'aquest conveni, els 
organismes participants es comprometen a 
dur a terme accions conjuntes els objectius 
de les quals siguin:  
 
A) Promoure i aixoplugar els protocols de 

col·laboració i agermanament que es 
puguin establir entre espais naturals 
protegits d’ambdues xarxes. 

 
B) Promoure i aixoplugar la participació 

conjunta en programes de cooperació 
europea i internacional relacionats amb 
les finalitats del present conveni, 
especialment en l’àmbit dels països de la 
conca mediterrània, d’acord amb la 
declaració de Riomaggiore (maig 2004), i 
al congrés UICN-mediterrani, Nàpols 
(juny 2004). 

Pertanto, tutte le parti, di comune accordo, e 
riconoscendosi  piena capacità per questo 
atto, formalizzano il presente accordo che 
sarà regolato dalle seguenti 
 

CLAUSOLE 
  
Prima.- Obiettivo del protocollo 
 
Questo protocollo di collaborazione ha come 
obiettivo fondamentale la realizzazione delle 
condizioni e degli strumenti necessari a 
condividere l’esperienza di gestione acquisita 
e a collaborare nello sviluppo di programmi e 
di azioni comuni indirizzate alla 
valorizzazione e alla protezione del 
patrimonio culturale e naturale, in particolare, 
delle rispettive aree protette e, in generale, di 
quelle mediterranee, sempre nell’ambito 
delle relative competenze, così come a 
promuovere, sviluppare e collaborare alla 
realizzazione di progetti di conservazione e 
sviluppo di grandi sistemi ambientali e 
territoriali dell’area mediterranea. 
 
Seconda.- Dichiarazione di gemellaggio 
 
La Rete dei Parchi naturali della Diputació di 
Barcellona e il sistema dei Parchi e delle 
Riserve naturali associati a Federparchi 
rinnovano la dichiarazione di essere reti 
gemellate di spazi naturali. 
 
Terza.- Impegni dei firmatari 
 
Con la firma di questo accordo gli Enti 
partecipanti si impegnano a portare a termine 
azioni comuni per i seguenti obiettivi: 

 
 

A) Promuovere e dare copertura agli accordi 
di collaborazione e gemellaggio che si 
potranno stabilire tra aree protette delle 
due reti; 

 
B) Promuovere e dare copertura alla 

partecipazione congiunta a programmi di 
cooperazione europea e internazionale 
connessi con le finalità del presente 
accordo, specialmente nell’ambito dei 
Paesi del Bacino del Mediterraneo, in 
accordo con la dichiarazione di 
Riomaggiore (maggio2004) e con il 
congresso UICN Mediterraneo (Napoli, 
giugno 2004); 
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C) Promoure l’intercanvi d’informacions i 

experiències que permetin aprofundir en 
la valorització i la protecció del patrimoni 
natural i cultural de les àrees protegides 
en matèria de:  
• La conservació i la protecció del 

territori. 
• La recerca científica i la seva 

divulgació. 
• La vigilància i la protecció.  
• La informació. 
• L'educació mediambiental, el 

voluntariat i la formació i la 
sensibilització del visitant. 

• La cooperació local, regional i 
internacional.  

 
 
D) Compartir experiències de gestió del 

territori de manera que la conservació del 
territori es pugui traduir en 
desenvolupament social, econòmic i 
cultural per a la població local, en un 
sistema de gestió integrat en el medi 
ambient que permeti preservar el 
patrimoni natural, arquitectònic, històric i 
cultural. 

 
E) Col.laborar en la promoció i 

desenvolupament de mecanisme i eines 
de divulgació, coneixement i participació, 
com fires, congressos, publicacions, 
Links de pàgines web, bases de dades, 
etc. 

 
Quart.- Comitè tècnic   
 
Es crearà un Comitè tècnic de seguiment del 
conveni, amb l'objectiu de promoure, 
coordinar i fer executiu el present conveni i 
els plans de treball que se'n deriven, comitè 
que serà integrat inicialment per tres 
representants de la Diputació de Barcelona, 
per un representant de Federparchi,  per un 
representant de l'Associazione Legambiente 
Onlus i per un representant de la Fundació 
Symbola. 
 
El comitè proposarà el calendari de reunions 
de treball i la forma d’organització per 
desenvolupar les tasques que li són 
encomanades. 
 

 
C) Promuovere l’interscambio delle 

informazioni e delle esperienze che 
consentano di progredire nella 
valorizzazione e protezione del patrimonio 
naturale e culturale delle aree protette in 
materia di: 
• Conservazione e protezione del territorio 
• Ricerca scientifica e divulgazione dei 

suoi risultati 
• Vigilanza e protezione 
• Informazione 
• Educazione ambientale, volontariato, 

formazione e sensibilizzazione del 
visitatore 

• Cooperazione locale, regionale e 
internazionale. 

 
 

D) Condividere esperienze di gestione 
territoriale così che la conservazione del 
territorio possa tradursi in sviluppo sociale, 
economico e culturale delle popolazioni 
locali, in un quadro di gestione integrata 
dell’ambiente che permetta di preservare il 
patrimonio naturale, architettonico, storico e 
culturale. 

 
 
E) Collaborare nella promozione e nello 

sviluppo di meccanismi e strumenti di 
divulgazione, conoscenza e partecipazione 
come fiere, congressi, pubblicazioni, 
collegamenti tra pagine web, banche dati 
ecc... 
 

Quarta.- Comitato tecnico  
 
Sarà costituito un Comitato tecnico di 
monitoraggio del protocollo, con l’obiettivo di 
promuovere, coordinare e rendere esecutivo 
il presente accordo  e i programmi di lavoro 
che ne scaturiranno. Il Comitato sarà 
inizialmente composto da tre rappresentanti 
della Diputació di Barcellona, da un  
rappresentante di Federparchi, da un 
rappresentante di Legambiente e da un 
rappresentante della Fondazione Symbola. 
   
Il comitato stabilirà un calendario di riunioni di 
lavoro e la forma d’organizzazione per 
svolgere i compiti che gli sono assegnati.  
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Cinquè.- Pla de treball 
 
El Comitè tècnic elaborarà i proposarà a 
l’aprovació dels representants legals de cada 
institució un Pla d’actuació per a quatre anys 
que definirà els projectes concrets per dur a 
terme i la seva forma de finançament, 
d’acord amb els àmbits d’actuació proposats 
al present conveni. 
 
Sisè.- Finançament 
 
Les parts signants es comprometen a 
assumir els costos que es desprenguin de la 
realització del Pla de treball anual que 
s’acordi en relació al present conveni, 
d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries. 
 
Qualsevol necessitat de finançament que 
pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte 
d’acord i formalització en un nou conveni 
específic. 
 
Serà en els convenis específics que puguin 
derivar-se del conveni marc on s’establiran les 
col·laboracions futures i les possibles 
aportacions econòmiques que s’hagin de 
satisfer per poder realitzar les actuacions 
concretes, a més de les formes de pagament i 
justificació de les aportacions atorgades. 
 
Setè.- Deixar sense efecte el conveni signat 
entre la Diputació de Barcelona, Federparchi 
i l’Associazione Legambiente, de data 9 de 
desembre de 2004. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni marc de col·laboració 
entrarà en vigor en el moment de la seva 
signatura i tindrà una durada de quatre anys, 
prorrogant-se de forma expressa, per 
períodes anuals, llevat que una de les parts 
comuniqui de manera fefaent a les altres la 
seva voluntat d’extingir-lo, amb almenys dos 
mesos d’antelació a la data de finalització. 
 
En el cas que del present conveni marc es 
derivin convenis específics, en ells 
s’establiran períodes d’execució concrets i 
actuacions futures que es duguin a terme per 
poder realitzar els objectius que s’estableixen 
en el present conveni marc, i a on podran 

Quinta.- Piano di lavoro 
 
Il Comitato tecnico elaborerà e sottoporrà 
all’approvazione dei rappresentanti legali di 
ciascuna istituzione un Piano di attuazione 
quadriennale che definirà i progetti concreti 
da portare a termine e la relativa forma di 
finanziamento, in accordo con l’ambito 
d’azione del presente protocollo. 
 
Sesta.-  Finanzianamento 
 
Le parti si impegnano a sostenere i costi 
derivanti dalla realizzazione del Piano di 
lavoro annuale che rispondano al presente 
protocollo secondo le proprie disponibilità 
finanziarie.  
  
 
Qualsiasi necessità economica che possa 
sorgere sarà, nel caso, oggetto d’accordo e di 
formalizzazione di un nuovo protocollo 
specifico. 
 
Saranno  gli accordi specifici che potranno 
derivare dal protocollo quadro a stabilire le 
collaborazioni future e i possibili contributi 
finanziari che dovranno essere impegnati per 
poter realizzare le azioni concrete, oltre alle 
modalità di pagamento e alle giustificazioni per 
i contributi concessi. 
 
Settima. – Si annulla il protocollo firmato tra 
la Diputació de Barcelona, Federparchi e 
l’Associazione Legambiente, in data 9 
settembre 2004 
 
Ottava.- Durata dell’accordo 
 
Il presente accordo quadro di collaborazione 
entrerà in vigore dalla data della sua firma e 
avrà la durata di quattro anni, rinnovabile 
espressamente, per periodi annuali, a meno 
che una delle parti notifichi all'altra la propria 
volontà di annullarlo, almeno due mesi prima 
della data di fine. 
 
 
Nel caso che dal presente protocollo quadro 
discendano accordi specifici, in essi verranno 
stabiliti periodi concreti di esecuzione  e 
azioni future che verranno intraprese per 
raggiungere gli obiettivi di cui al presente 
accordo quadro, dove si potranno 
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contemplar-se nous recursos o nous acords 
que es prenguin amb posterioritat al present 
conveni marc.  
 
Novè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot 
modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació per part de qualsevol de les parts 
signants del conveni marc. 
 
Desè.- Incompliment del conveni 
 
L’incompliment del present conveni per a 
qualsevol de les parts signatàries, pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
Onzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni marc es podrà extingir per 
les causes següents: 
 
a) Realització de l’objecte del conveni o la 

finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o 

finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte 

anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les 

parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 
previ a l’altra part. 

e) Per mutu acord de les parts, manifestat 
per escrit. 

f) Per denúncia d’una de les parts, 
comunicada per escrit. 

g) Per qualsevol altra causa admissible en 
dret. 

 
 
 
Dotzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està 
constituït pels presents pactes i es subscriu 
també a l’empara del règim jurídic establert a 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (disposició 
addicional cinquena, en relació amb els 
articles 108 a 112). 
 
 
 
 

contemplare nuove risorse o nuovi accordi da 
prendere successivamente al presente 
accordo quadro. 
 
Nona.- Modifiche dell’accordo 
 
Nel corso della durata dell’accordo, esso può 
essere modificato a seguito di richiesta di 
modifica di una delle parti firmatarie 
dell’accordo. 
 
Decima.- Violazione dell’accordo 
 
La violazione del presente accordo da parte 
di uno dei firmatari può determinare la sua 
risoluzione. 
 
Undicesima.- Cause di recessione del 
contratto 
 
Il presente accordo quadro può recedere per i 
seguenti motivi: 

 
a) raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall'accordo o la scadenza del periodo di 
validità. 

b) impossibilità di realizzare l’obiettivo o la 
finalità dell’accordo 

c) per risoluzione, in accordo con il punto 
precedente 

d) per decisione unilaterale di una delle parti, 
con un minimo di due mesi di preavviso a 
l'altra parte 

e) per comune accordo tra le parti, espresso 
per iscritto 

f) per denuncia  di una delle parti notificata 
per iscritto. 

g) Per qualsiasi altra ragione ammissibile nel 
diritto 

 
Dodicesima.- Quadro normativo del 
presente accordo 
 
Il regime normativo del presente accordo è 
rappresentato dalle presenti clausole ed è 
sottoposto al regime giuridico fissato dalla 
Legge 26/2010, del 3 agosto, dal regime 
giuridico  e dai procedimenti delle 
amministrazioni pubbliche della Catalogna 
(disposizione annuale quinta, in relazione agli 
articoli dal 108 al 112),  
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Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels 
litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció 
contenciós – administrativa”. 

Tredicesima .- Giurisdizione competente  
 
La giurisdizione competente  per risolvere le 
controversie che possano insorgere tra le 
parti  contraenti di questo accordo è la 
giurisdizione contenzioso-amministrativa”.  

 
 
Segon.-  Notificar els presents acords a les parts signants del conveni marc de 
col.laboració, objecte d’aprovació, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc a mb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi  Natural de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, p er al desenvolupament de 
l’estudi de l’ecologia del senglar (Sus Scrofa) i l a seva distribució en ambients 
mediterranis.-  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 és l’Administració Pública, promotora i gestora del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, amb l’objectiu, entre altres, de  donar  suport i fomentar les activitats 
relacionades amb la recerca científica, i l’aplicació dels resultats per millorar la gestió 
del recursos naturals. A tal efecte vol desenvolupar diversos programes per el 
seguiment i gestió de la fauna silvestre. 
 
Atès que la gestió del parc natural es basa en la participació i col·laboració en la presa de 
decisions de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit 
territorial del parc així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i 
conservacionistes interessades en la gestió de l’espai natural. 
 
Atès que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
té atribuïda la competència en l’àmbit natural, i dins d’aquest àmbit exerceix les 
funcions de formular directrius per a la seva conservació i gestió, i de dur a terme 
accions encaminades a la millora de coneixements per a una correcta gestió de 
l’activitat cinegètica i de la fauna salvatge cinegètica present al territori català, de forma 
racional, segura, sostenible i compatible amb la resta d’activitats i usuaris del món 
rural. 
 
Atès que en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac hi ha la zona de caça 
controlada de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, declarada mitjançant resolució 
de 3 de setembre de 1985 de la Direcció General del Medi Natural amb una vigència 
de 10 anys i prorrogada posteriorment, per evitar la forta pressió cinegètica que va 
comportar una disminució important de les poblacions animals i amb motiu de 
l’existència de la necessitat d’exercir una regulació per a protegir els recursos naturals 
i garantir-ne el seu aprofitament de forma racional.  
 
Atès que el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge del Departament de Medicina i 
Cirurgia Animals de la UAB, ha dut a terme durant anys el seguiment de les poblacions 
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de senglar i altres espècies de mamífers ungulats, de les seves patologies i de la seva 
dinàmica poblacional tant dins com fora de Catalunya. Està col·laborant, des de l’any 
2007, amb la Diputació de Barcelona en diversos estudis sobre la dinàmica 
poblacional del senglar al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i amb la 
Generalitat de Catalunya en l’estudi sanitari d’aquesta espècie arreu del territori català.  
 
Atès que amb les dades recollides fins al moment, des de l’any 2011, s’està iniciant un 
estudi de l’ecologia del senglar i la seva distribució en ambients mediterranis. Aquest 
es vol desenvolupar i executar en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
per a que serveixi com a model a extrapolar a altres parcs i espais naturals, i així 
poder elaborar plans de gestió de l’espècie en aquests àmbits.  
 
Atès que amb el mutu acord previ de les parts que signen aquest conveni, es podrà 
negociar i, si escau, formalitzar amb entitats públiques i privades amb finalitats 
coincidents amb els objectius del conveni, la seva col.laboració i participació en les 
accions derivades d’aquest, mitjançant, un protocol d’adhesió. 
 
Atès que adherir-se al present conveni implicarà una sèrie de compromisos, que es 
regularan en el protocol d’adhesió, i que podran ser des d’econòmics, d’intercanvi 
d’informació,etc., i també de drets, tals com la participació en la comissió de 
coordinació i seguiment, la promoció i divulgació del projecte, etc. 
 
Atès que els objectius fonamentals a assolir mitjançant l’estudi de l’ecologia del 
senglar i la seva distribució en ambients mediterranis són els següents: 
 
- Determinar l’estat sanitari del senglar a la zona d’estudi. 
- Estandarditzar un mètode de cens poblacional dels senglars, que sigui 

extrapolable a altres zones d’estudi. 
- Afinar els coneixements sobre l’ús de l’espai (“home range”) de l’espècie. 
- Elaboració d’un protocol de gestió de l’espècie al Parc. 
 
Atès que aquestes institucions que formen part del conveni desitgen col·laborar i 
participar en les actuacions necessàries per dur a terme l’estudi “Ecologia del senglar i 
la seva distribució en ambients mediterranis per a l’elaboració del pla de gestió”, per tal 
de poder adoptar una estratègia general i conjunta. 
 
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, 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 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
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articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 
(publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 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 el conveni marc de col.laboració entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al 
Desenvolupament de l’estudi de l’ecologia del senglar (Sus scrofa) i la seva distribució 
en ambients mediterranis, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

“ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, 
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UNIVERSIT AT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI DE L’ ECOLOGIA DEL 
SENGLAR (SUS SCROFA) I LA SEVA DISTRIBUCIÓ EN AMBIE NTS MEDITERRANIS  
 

REUNITS 
 

D’una banda, l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí Aixut, conseller del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en ús de les 
facultats previstes a l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
1234 de 22.12.1989), i d’acord amb el Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es 
nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm. 6281 de 27.12.2012) 
 
De l’altra, el senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, assistit per la secretaria general, Sra. Petra 
Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de 
maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012). 
 
D’altra banda, l’Excm. i Mgfc. Sr. Ferran Sancho i Pifarré, rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en representació d’aquesta institució, segons Decret 64/2012, de 12 de juny i, 
en virtut de les competències que li atorga l’article 75 paràgraf m) dels Estatuts de la UAB.  
 

EXPOSEN 
 

Que la Diputació de Barcelona és l’Administració Pública, promotora i gestora del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb 
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l’objectiu, entre altres, de  donar  suport i fomentar les activitats relacionades amb la recerca 
científica, i l’aplicació dels resultats per millorar la gestió del recursos naturals. A tal efecte 
vol desenvolupar diversos programes per el seguiment i gestió de la fauna silvestre. 
 
Que la gestió del parc natural es basa en la participació i col·laboració en la presa de decisions 
de les administracions públiques amb competències específiques en l’àmbit territorial del parc 
així com les entitats socials, econòmiques, científiques, culturals i conservacionistes 
interessades en la gestió de l’espai natural. 
 
Que la missió de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals és la preservació dels valors naturals i 
culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el desenvolupament 
socio econòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la resta d’agents públics i 
privats del territori. 
 
Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té atribuïda 
la competència en l’àmbit natural, i dins d’aquest àmbit exerceix les funcions de formular 
directrius per a la seva conservació i gestió, i de dur a terme accions encaminades a la 
millora de coneixements per a una correcta gestió de l’activitat cinegètica i de la fauna 
salvatge cinegètica present al territori català, de forma racional, segura, sostenible i 
compatible amb la resta d’activitats i usuaris del món rural. 
 
Que en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac hi ha la zona de caça controlada 
de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, declarada mitjançant resolució de 3 de setembre 
de 1985 de la Direcció General del Medi Natural amb una vigència de 10 anys i prorrogada 
posteriorment, per evitar la forta pressió cinegètica que va comportar una disminució 
important de les poblacions animals i amb motiu de l’existència de la necessitat d’exercir 
una regulació per a protegir els recursos naturals i garantir-ne el seu aprofitament de forma 
racional.  
 
Que el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge del Departament de Medicina i Cirurgia 
Animals de la UAB, ha dut a terme durant anys el seguiment de les poblacions de senglar i 
altres espècies de mamífers ungulats, de les seves patologies i de la seva dinàmica 
poblacional tant dins com fora de Catalunya. Està col·laborant, des de l’any 2007, amb la 
Diputació de Barcelona en diversos estudis sobre la dinàmica poblacional del senglar al 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i amb la Generalitat de Catalunya en l’estudi 
sanitari d’aquesta espècie arreu del territori català.  
 
Que amb les dades recollides fins al moment, des de l’any 2011, s’està iniciant un estudi de 
l’ecologia del senglar i la seva distribució en ambients mediterranis. Aquest es vol 
desenvolupar i executar en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per a que 
serveixi com a model a extrapolar a altres parcs i espais naturals, i així poder elaborar plans 
de gestió de l’espècie en aquests àmbits.  
 
Que amb el mutu acord previ de les parts que signen aquest conveni, es podrà negociar i, si 
escau, formalitzar amb entitats públiques i privades amb finalitats coincidents amb els 
objectius del conveni, la seva col.laboració i participació en les accions derivades d’aquest, 
mitjançant, un protocol d’adhesió. 
 
Que adherir-se al present conveni implicarà una sèrie de compromisos, que es regularan en 
el protocol d’adhesió, i que podran ser des d’econòmics, d’intercanvi d’informació, ...., i 
també de drets, tals com la participació en la comissió de coordinació i seguiment, la 
promoció i divulgació del projecte, .... 
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Que els objectius fonamentals a assolir mitjançant l’estudi de l’ecologia del senglar i la seva 
distribució en ambients mediterranis són els següents: 

 
- Determinar l’estat sanitari del senglar a la zona d’estudi. 
- Estandarditzar un mètode de cens poblacional dels senglars, que sigui extrapolable a 

altres zones d’estudi. 
- Afinar els coneixements sobre l’ús de l’espai (“home range”) de l’espècie. 
- Elaboració d’un protocol de gestió de l’espècie al Parc. 

 
Que aquestes institucions que formen part del conveni desitgen col·laborar i participar en les 
actuacions necessàries per dur a terme l’estudi “Ecologia del senglar i la seva distribució en 
ambients mediterranis per a l’elaboració del pla de gestió”, per tal de poder adoptar una 
estratègia general i conjunta. 
 
Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió del dia .............. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és acordar la col·laboració entre les entitats signants per al 
desenvolupament i execució de l’estudi de l’ecologia del senglar (Sus scrofa) i la seva 
distribució en ambients mediterranis per a l’elaboració del Pla de Gestió al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  
 
Segon.- Compromisos dels ens sotasignants 

 
- Les parts signants del conveni es comprometen a cercar els mitjans necessaris, recursos 

materials, humans i/o econòmics per al correcte desenvolupament i execució de l’estudi. 
 
- La Diputació de Barcelona es compromet a posar a disposició del projecte i de la seva 

direcció científica, a través del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, l’equip 
humà i el material tècnic de la seva propietat, necessari per a la captura, el marcatge i el 
seguiment dels exemplars de senglar. 

 
- La Diputació de Barcelona, a través del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

podrà aportar, en el futur, i depenent de les seves disponibilitats pressupostàries, recursos 
econòmics per a finançar part del projecte, d’acord amb la direcció científica i la comissió 
de coordinació i seguiment del present conveni. 

 
- El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la 

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, es compromet a oferir el seu suport i 
col·laboració mitjançant el personal tècnic i els membres del Cos d’Agents Rurals, i els 
mitjans materials de que disposen, amb la finalitat de poder realitzar les captures, les 
actuacions i el seguiment de les poblacions de porc senglar en el marc dels estudis 
ecològics que es realitzin en aquest projecte, d’acord amb la direcció científica i la 
comissió de coordinació i seguiment del present conveni.  

 
- La UAB, a través del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, i del seu equip 

d’investigadors amb experiència avalada pels treballs desenvolupats en el camp del 
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maneig de la fauna salvatge autòctona, es compromet a assumir la direcció científica i la 
coordinació tècnica de l’estudi, així com a elaborar un informe al finalitzar cada any amb 
els resultats obtinguts. Els responsables del projecte seran el Catedràtic d’Universitat, Dr. 
S. L. i el Professor Titular d’Universitat, Dr. I. M. i com a personal de camp la Dra. E. C. i el 
Dr. F. C.. 

 
- La UAB, a través del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, es compromet a dur a 

terme la direcció científica de l‘estudi, així com la supervisió de les diferents fases de les 
quals consta i l’execució de les tasques que impliquin el maneig d’animals (captura, 
anestèsia, extracció de mostres,...), aprofitant aquests estudis per tal de poder dur a terme 
treballs de docència com tesis doctorals, treballs de recerca, etc. 

 
- La UAB gestionarà els recursos econòmics i materials de les entitats públiques i privades 

que s’ adhereixin al conveni marc. 
 
- Les parts faran pública la signatura del present conveni de col·laboració, pels medis que 

acordin, entre els que està prevista la presentació prèvia en un acte públic d’aquest 
reconeixement. 

 
- La divulgació en suport paper, web, audiovisuals o altres haurà de fer constar la 

participació de les tres institucions com a mínim. Així mateix el disseny del contingut de la 
divulgació necessitarà el consens i consentiment previ de totes les parts. 

 
- Les entitats signants es comprometen a incloure, en les seccions corresponents de les 

seves pàgines web oficials, enllaços directes al portal web de les altres parts del conveni. 
 

Tercer.- Comissió de Coordinació i Seguiment 
 
La comissió de Coordinació i Seguiment del Conveni la formaran dos representants de cada 
institució i el/la director/a de l’estudi.  

 
Així mateix hi formaran part un representant de cadascuna de les entitats públiques i 
privades que s’adhereixin al Conveni marc. 
 
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. Es podrà reunir amb més freqüència a 
requeriment d’un o més dels membres. S’aixecarà acta dels acords presos. 
 
La Comissió té les següents funcions: 
- Dirigir i impulsar l’estudi. 
- Representar institucionalment les entitats participants. 
- Garantir la qualitat científica de l’estudi i proposar els canvis que estimi oportuns al llarg 

del seu desenvolupament. 
- Aprovarà la programació anual i donarà el vist i plau a  l’informe de resultats anual elaborat 

per el/la director/a de l‘estudi.  
- Decidir com explotar les dades resultants de l’estudi. 
- La proposta d’adopció de les mesures que es considerin adequades per al millor 

desenvolupament i compliment dels compromisos i obligacions establerts al conveni i per a 
una adequada coordinació entre les institucions participants. 
- L’avaluació de les sol·licituds d’adhesió al conveni marc efectuades per entitats públiques i 

privades. 
- L’acceptació o denegació de les sol·licituds a les quals es refereix l’apartat anterior i, en el 

seu cas, la ratificació de l’adhesió corresponent. Aquesta funció podrà ser assumida també 
per mutu acord i en qualsevol moment per les entitats que subscriguin aquest conveni. 
- Determinar els recursos que aportaran les entitats que s’adhereixin al conveni. 
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- La resolució amb caràcter executiu de les qüestions d’interpretació i aplicació del conveni 
plantejades per les entitats adherides. 
- Resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, 

així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix. 
 

Quart.- Finançament 
 
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte 
d’acord i formalització en un nou conveni específic. 
 
És possible, però, que altres institucions es vulguin afegir al present conveni i col.laborar en 
l’execució del projecte. Les entitats que s’adhereixin per formar part del projecte objecte del 
conveni hi podran participar aportant recursos econòmics, recursos humans, materials, i/o 
coneixement, d’acord amb el que estableixi la Comissió de Coordinació i Seguiment. 
 
Serà en els convenis específics que puguin derivar-se del conveni marc on s’establiran les 
col·laboracions futures i les possibles aportacions econòmiques que s’hagin de satisfer per 
poder realitzar les actuacions concretes, a més de les formes de pagament i justificació de les 
aportacions atorgades. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni marc de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva signatura 
i tindrà una durada de dos anys, prorrogant-se de forma automàtica per períodes anuals, 
d’acord amb el programa anual que elaborarà la direcció científica i ratificarà la comissió de 
coordinació i seguiment, llevat que una de les parts comuniqui de manera fefaent a les altres 
la seva voluntat d’extingir-lo, amb almenys tres mesos d’antelació a la data de finalització. 
 
En el cas que del present conveni marc es derivin convenis específics, en ells s’establiran 
períodes d’execució concrets i actuacions futures que es duguin a terme per poder realitzar 
els objectius que s’estableixen en el present conveni marc, i a on podran contemplar-se 
nous recursos o nous acords que es prenguin amb posterioritat al present conveni marc.  
 
Sisè.-  Adhesió d’altres entitats al conveni marc 
 
Per dur a terme l’estudi esmentat podran participar, a més de les entitats signants d’aquest 
conveni, les entitats públiques i privades que s’hi adhereixin, mitjançant el protocol d’adhesió 
que s’adjunta com annex al conveni, sempre i quan hi estiguin d’acord les entitats signants 
del conveni, i que haurà de ser signat pels representants de la Comissió de Coordinació i 
Seguiment i per l’entitat que s’adhereixi. 
 
Les obligacions assumides entre les entitats signants del conveni i les entitats públiques i 
privades que s’adhereixin al conveni marc s’establiran mitjançant el protocol d’adhesió. 
 
En tot cas, l’adhesió de les entitats públiques i privades quedarà sense efecte per denúncia 
expressa realitzada amb una antelació mínima de tres mesos a la data d’extinció per mutu 
acord entre aquestes entitats i les signants del conveni o per decisió unilateral d’alguna 
d’elles quan es produeixi un incompliment greu de les obligacions assumides per alguna de 
les parts. Tot i això, l’extinció de les obligacions derivades de l’adhesió de l’entitat pública o 
privada, no afectarà la vigència del conveni marc. 
 
Setè.- Procediment per a l’adhesió 
 
Les entitats públiques i privades interessades en l’adhesió hauran de fer arribar a qualsevol 
de les entitats signants del conveni marc el protocol d’adhesió, que figura com annex a 
aquest conveni marc, juntament amb la certificació de l’acord de l’òrgan corresponent de 
l’entitat pel qual s’adopta la decisió de sol·licitar l’adhesió al conveni marc. 



 

 115 

La Comissió de Coordinació i Seguiment, prevista en el pacte tercer, acceptarà o denegarà 
les sol·licituds en el termini de quinze dies. 
 
Vuitè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei 
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Novè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació per part de qualsevol de les parts signants del conveni marc. 
 
Desè.- Incompliment del conveni 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
Onzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 

 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per mutu acord manifestat per escrit. 
e) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Dotzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, i disposició addicional 
cinquena, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
 
ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEP ARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI  NATURAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  I LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ ESTUDI DE 
L’ECOLOGIA DEL SENGLAR (SUS SCROFA) I LA SEVA DISTR IBUCIÓ EN AMBIENTS 
MEDITERRANIS  
 
PROTOCOL D’ADHESIÓ 
 
(Nom i càrrec), en representació de (entitat pública o privada), 
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Declaro: 
Que el (òrgan competent) de (entitat pública o privada) ha acordat, en data (...) sol.licitar 
l’adhesió al conveni de (data), subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a la col.laboració, cooperació i participació en el 
desenvolupament de l’estudi de l’ecologia del senglar (sus scrofa) i la seva distribució en 
ambients mediterranis per a l’elaboració del pla de gestió al parc natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac. 
 
Manifesto: 
La voluntat de (entitat pública o privada), de la qual sóc el representant, d’adherir-se 
expressament a tots els pactes del conveni marc, assumir-ne les obligacions derivades amb 
subjecció a tots els pactes, o de formalitzar el compromís de l’entitat per a col·laborar i 
participar en l’estudi de l’ecologia del senglar (Sus scrofa) i de la seva distribució en 
ambients mediterranis per a l’elaboració del pla de gestió de l’espècie al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
L’adhesió implicarà assumir els següents compromisos: 
- Col·laborar amb les entitats signants del conveni i amb les compromissàries per tal de dur 

a terme l’estudi descrit en els antecedents. 
- Aportar xxxx€ anuals per al finançament del projecte d’acord amb la comissió de 

coordinació i seguiment del present conveni i la direcció científica del projecte. 
- Les parts, signants i compromissàries del conveni, podran fer pública la seva col·laboració, 

pels medis que acordin, entre els que està prevista la presentació prèvia en un acte públic 
d’aquest reconeixement i altres  comunicacions periòdiques que s’estableixin. 
- La divulgació en suport paper, web, audiovisuals o altres haurà de fer constar la 

participació de les institucions signants i compromissàries  a mínim. Així mateix el disseny 
del contingut de la divulgació necessitarà el consens i consentiment previ de totes les 
parts. 
- Participar dels acords presos en la Comissió de Coordinació i Seguiment. 
- Respectar els acords presos en la Comissió de Coordinació i Seguiment. 
- Altres compromisos específics per a l’entitat signant. 

 
L’entitat adherida tindrà els següents drets: 
- Formar part de la Comissió de Coordinació i Seguiment del conveni i a participar 

activament en la presa de decisions, aportar noves idees i suggeriments per al 
desenvolupament de l’estudi.  
- Promoure i divulgar els principis de l’estudi. 
- Acceptar el programa d’execució de l’estudi i rebre els informes elaborats per la Comissió 

de Coordinació i Seguiment.  
- Utilitzar les dades del projecte que així s’acordi en la Comissió de Coordinació i 

Seguiment, per a accions de divulgació i d’educació ambiental d’acord amb l’ideari de la 
pròpia institució. 
- Divulgar en suport paper, Web, audiovisuals o altres la seva col·laboració en el projecte, 

mencionant que es tracta d’un estudi de col·laboració amb la resta d’entitats. 
- Aparèixer com a col·laboradora en les accions de divulgació i/o difusió que facin les altres 

institucions col·laboradores. 
- Pot oferir, a les institucions i les persones que ho sol·licitin la informació de l’estudi i haurà 

de donar compte del procés a la Comissió de Coordinació i Seguiment. 
- Fer el seguiment del compliment dels objectius de l’estudi, així com el compliment del 

programa d’actuacions. 
- Altres que pugui plantejar. 

 
De conformitat amb el procediment establert en el pacte setè del conveni de (data), subscrit 
entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
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Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, 
s’ha prestat conformitat a l’adhesió sol.licitada per les entitats signants. 
 
Que, per aquest motiu, us trameto la següent documentació: 
(...) 
(...) 
(Lloc i data)”. 

 
Segon.-  Comunicar a la Generalitat de Catalunya i a la Universitat Autònoma de 
Barcelona el present acord pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
L’Il·lm. Sr. Pere Prat demana que es valori la possibilitat d’ampliar l’objecte de l’estudi 
a altres territoris de la demarcació de Barcelona i, per tant, no limitar-lo al que preveu 
el conveni, que és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  
 
L’Il·lm. Sr. Puigdollers recull la proposta formulada pel Sr. Prat i diu que és 
perfectament possible. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
33.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pl a “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures” , la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Ba rcelona i l’Ajuntament de 
Folgueroles, per a la implantació d’una caldera de biomassa, d’import cent 
seixanta-set mil set-cents cinquanta (167.750) €.-  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 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  
 
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria 
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
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Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
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 i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), 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 l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació IMPLANTACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA  
Codi XGL 13/X/91279 
Aportació de la Diputació 167.750€ 

2013 167.750€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel ....................................................., i facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit 
per la Secretaria ................................................ en virtut de les facultats conferides pel 
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Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12),  publicat al 
BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES, representat per................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ................................................ 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  

 
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per acord de Junta de Govern de data.................... 
 
V. 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 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament /  i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni específic, en el 

marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Folgueroles  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Implantació d’una caldera de biomassa  
Codi XGL 13/X/91279 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 



 

 120 

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens 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 Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 167.750€ 
2013 167.750€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76240 
         

2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

Tercer. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  

 
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es  referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el 
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
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Cinquè. Pagament 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments 

 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. 
 
Setè. Seguiment  
1. L’ens destinatari 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 destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Vuitè. Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. 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 destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. 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. 
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- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- 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. 

 
Tretze. Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- 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. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu 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). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

Catorzè. 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. 
 
Quinzè . 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 destinatari 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. 
 
Setzè. 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.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 167.750€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
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34.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pl a “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures” , la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Ba rcelona i l’Ajuntament de Sant 
Boi de Lluçanès, per a la implantació de mesures d’ eficiència energètica en 
diferents dependències municipals, d’import cent qu aranta mil (140.000) €.-  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 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  
 
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria 
de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
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 i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), 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 l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Implantació de mesures d’eficiència energètica en 
diferents dependències municipals  

Codi XGL 13/X/91578 
Aportació de la Diputació 140.000€ 

2013 140.000€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per el .................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 
19/02/2013; assistit per la Secretaria ........................................ en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12),  
publicat al BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS representat per..................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ..................................................... 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  
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“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per acord de Junta de Govern de data .......... 
 
V. 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 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Implantació de mesures d’eficiència energètica en d iferents 
dependències municipals  

Codi XGL 13/X/91578 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens 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 Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
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Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 140.000€ 
2013 140.000€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76240 
         

2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

Tercer. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el 
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

 
Cinquè. Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments 

 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. 
 
Setè. Seguiment  
1. L’ens destinatari 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 destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 
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Vuitè. Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. 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 destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. 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. 
- 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. 

 
Tretzè. Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- 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. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu 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). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Catorzè. 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. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
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 destinatari 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. 
 
Setzè. 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.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 140.000€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu de forma 
condicionada a la seva aprovació i existència de crèdit. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pl a “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Creació d’equipaments i infrastructures” , la formalització del conveni 
específic de col·laboració entre la Diputació de Ba rcelona i l’Ajuntament de 
Castellgalí, per al projecte de millora de l’eficiè ncia energètica de l’enllumenat 
públic, d’import cent onze mil nou-cents setanta-un  euros amb setanta-un 
cèntims (111.971,71) €.-  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 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació, creació 
d’equipaments i d’infrastructures. 
 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 

Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 

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 i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), 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 l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Castellgalí  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte per a la millora de l’eficiència energètic a de 
l’enllumenat públic  

Codi XGL 13/X/90297 
Aportació de la Diputació 111.971,71€ 

2013 50.000€ 
2014 61.971,71€ Periodificació 
2015       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel ........................................................, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
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Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 
19/02/2013; assistit per la Secretaria delegada ....................................... en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 
3538/12),  publicat al BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ, representat per ............................................., assistit per 
el secretari/aria.......................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació de creació 
d’equipaments i infraestructures. 

 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per acord  de Junta de Govern de data ................ 
 
V. 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 
 
Primer.- Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Castellgalí i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Castellgalí  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Projecte per a la millora de l’eficiència energètic a de 
l’enllumenat públic  

Codi XGL 13/X/90297 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens 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 Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon.- Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 111.971,71€ 
2013 50.000€ 
2014 61.971,71€ Periodificació 
2015       

Aplicació pressupostària       
         

2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

Tercer.- Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart.- Execució i justificació de despeses  
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el 
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

 
Cinquè.- Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
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superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments 

 
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. 
 

Setè.- Seguiment  
1. L’ens destinatari 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 destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Vuitè.- Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. -Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè.- 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. 
 
Onzè.- 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 destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè.- 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. 
- 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. 
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Tretzè.- Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- 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. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu 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). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

Catorzè.- 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. 
 
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions púb liques 
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 destinatari 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. 
 
Setzè.- 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.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 111.971,71 €, amb la següent 
distribució pressupostària: 50.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu i  61.971,71€ a càrrec  de 
l’aplicació pressupostària G/50500/172../762.. del pressupost de l’ exercici del 2014 , 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 2013 Anualitat 2014 
50.000€ 61.971,71€ 

 
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
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36.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pl a “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. Garantia de la prestació adequada de ser veis públics locals”, la 
formalització del conveni específic de col·laboraci ó entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Tordera, per a finançar  les despeses de personal 
propi de neteja viària, d’import dos-cents vint-i-c inc mil (225.000) €.-  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 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  
 
 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les 
actuacions en matèria d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i 
desenvolupament dels serveis públics locals, d'acord amb les competències 
establertes en l'art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
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 i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), 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 l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Tordera  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Despeses de personal propi de neteja viària  
Codi XGL 13/X/95740 
Aportació de la Diputació 225.000€ 

2013 112.500€ 
2014 112.500€ Periodificació 
2015       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 

 
“ CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ...............................................i facultat 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit 
per la Secretaria delegada .................................... en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12),  publicat al 
BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per ....................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ..................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  
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 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”, que inclou les 
actuacions en matèria d'explotació, gestió, assegurament, manteniment i 
desenvolupament dels serveis públics locals, d'acord amb les competències 
establertes en l'art. 91.2.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per acord de Junta de Govern de data ..................... 
 
V. 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 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Tordera  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Despeses de personal propi de neteja viària al muni cipi de 
Tordera  

Codi XGL 13/X/95740 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens 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 Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
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Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 225.000€ 
2013 112.500€ 
2014 112.500€ Periodificació 
2015       

Aplicació pressupostària G/50500/172B0/46240 
         

2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

Tercer. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el 
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

 
Cinquè. Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments 

 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. 
 
Setè. Seguiment  
1. L’ens destinatari 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 destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 
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Vuitè. Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. 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 destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. 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. 
- 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. 

 
Tretzè. Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- 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. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu 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). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Catorzè. 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. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
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 destinatari 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. 
 
Setzè. 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.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 225.000€, amb la següent 
distribució pressupostària: 112.500€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B0/46240 del vigent pressupost corporatiu  i  112.500€, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/172../462.. del pressupost de l’exercici del 2014,  
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart. - Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 2013 Anualitat 2014 
112.500€ 112.500€ 

 
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
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. 
 
Abans de finalitzar la sessió, l’Il·lm. Sr. Pere Prat demana que es pugui començar a 
treballar el més aviat possible en l’estudi de l’Avantprojecte de Llei de Governs Locals 
de Catalunya i de l’ARSAL. 
 
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, 
 
 


