Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 16 DE GENER DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 16 de gener de 2014, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència
accidental del Vicepresident primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat, i amb l’assistència de la
Vicepresidenta segona, Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, Sr. Joaquim
Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Sr. Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i
Vidal, Joan Carles García i Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Ramon Riera i Bruch,
senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Joan Puigdollers i
Fargas i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Gerard
Ardanuy i Mata, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa i
Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
i la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència el President, Sr. Salvador Esteve i Figueras, i els diputats i
diputades senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom i Ges, Marc Castells i
Berzosa, Jordi Subirana i Ortells, Andreu Carreras i Puigdelliura, la senyora Mireia
Hernández i Hernández,i els senyors Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President Accidental, 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 19 de desembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Assessora del Pla Director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la interlocutòria
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de
Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm. B-149/13-4, relatives a
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, subvenció de la Diputació a l’Associació Boscos Bages-Anoia.

5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
292/2012, interposat per M. A. C. N. contra el decret, de 15/05/2012, que desestimava
la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats d’una
caiguda al carrer Anselmo Clavé, núm. 30, que es correspon amb tram urbà de la
carretera BV-5006 al terme municipal de Martorelles, a causa del mal estat del
paviment.
Ratificació de:
6.- Decret de la Presidència, de data 16 de desembre de 2013, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la Fundació
CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, del dia 19 de
desembre de 2013.
Es dóna compte dels decrets següents:
7.- Decret de la Presidència, de data 11 de desembre de 2013, pel qual s’aprova la
Instrucció 1/AGD. La transferència documental.
8.- Decret de la Presidència, de 29 de novembre de 2013, de compareixença, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 412/2013-C,
interposat per l’empresa ELECTRO ENAMA, S.L. contra la presumpta desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1432, a causa d’una taca d’oli a
la calçada.
9.- Decret de la Presidència, de 29 de novembre de 2013, de compareixença, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm.
393/2013-2C, interposat per E. M. C. en reclamació d’acomiadament improcedent.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de
béns mobles, que consten a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donarlos de baixa de l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de
Roda de Ter.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
11.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2013/8165.
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12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
G. M. M., en resolució de l’expedient núm. 2013/8532.
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Hortícola de Pedralbes SCP, en resolució de l’expedient núm. 2013/8763.
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. P. G., en
resolució de l’expedient núm. 2013/9053.
15.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres, a favor de
l’empresa Constructora SanJosé, en resolució de l’expedient núm. 2008/3145.
Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Junta de Govern es proposa l’aprovació del Dictamen següent:
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar l’apartat quart de l’Acord núm.
A359/13, adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 25 de juliol de
2013 i designar el cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Assessorament en
Sistemes com a vocal per a participar en la mesa de contractació del Consorci
LOCALRET, d’acord amb el previst a la clàusula 3.2.k. del Conveni de col·laboració
entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013.Pel Sr. President Accidental, Il·lm. Sr. Ferran Civil, i en relació amb l’esborrany de
l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2013, es pregunta
si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de la designació
de representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
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Així, la Junta de Govern, en la sessió de data 13.10.2011, va procedir a la designació
del Sr. Roger Pons Navacerrada com a vocal de l’Assemblea General en
representació de la Diputació de Barcelona.
Resultant que s’ha formulat proposta per modificar la designació del Sr. Pons, i atesa
la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Roger Pons Navacerrada com a
vocal en l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,
d’acord amb l’art. 9 dels seus Estatuts, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de
data 13.10.2011.
Segon.- Designar el Sr. Albert Comellas Novillo com a vocal en l’Assemblea
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, d’acord amb l’art.
9 dels seus Estatuts.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb les modificacions anteriors i
la que ara es proposada, resta de la següent manera:
1- Designar deu representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Parc de Collserola com a vocals en la Assemblea General, d’acord amb l’art. 9
dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Salvador Esteve Figueras
- Sra. M. Mercè Rius Serra
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
- Sr. Josep M. Julià Martínez
- Sra. Sara Jaurrieta Guarner
- Sr. Alberto Villagrasa Gil
- Sr. Albert Comellas Novillo
- Sr. Jordi Bellapart Colomer
- Sr. Alfons Escoda Arbulo
- Sr. Xavier Florensa Cantons
Segon.- Proposar que s’integrin com a vocals en la Comissió Executiva del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola les tres persones següents:
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
- Sr. Josep M. Julià Martínez
- Sra. Maria Mercè Rius Serra
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Tercer.- Proposar a l’Assemblea General que el Sr. Salvador Esteve Figueras
ocupi la Presidència o una de les dues Vice-presidències, segons correspongui,
d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci
Quart.- Notificar el present acord a l’ Ens i a les persones afectades per la modificació
per al seu coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, la modificació de la designació
de representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Assessora del Pla
Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la
designació inicial de representants en diversos òrgans i organismes, la sessió de data
26.7.2011, va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
Així, la Junta de Govern, en la sessió de data 10.11.2011, va procedir a la designació
del Sr. Antoni J. Tobeña Pallarès com a vocal en el Ple de la Comissió Assessora del
Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya en representació de
la Diputació de Barcelona.
Resultant que s’ha formulat proposta per modificar la designació del Sr. Tobeña, i
atesa la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Antoni J. Tobeña Pallarès com
a vocal en el Ple de la Comissió Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya, d’acord amb l’art. 5 de l’Ordre PRE/79/2005, de
23 de febrer, de creació de la Comissió Assessora, efectuat per la Junta de Govern en
la sessió de data 10.11.2011.
Segon.- Designar el Sr. Daniel Antonio Laga Abizanda com a vocal en el Ple de la
Comissió Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer, de creació
de la Comissió Assessora.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya, amb les modificacions anteriors i la que ara és proposada, resta de la
manera següent:
Primer.- Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya, com a vocals en el Ple, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre PRE/79/2005,
de 23 de febrer, de creació de la Comissió Assessora.
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Les persones designades són:
- Sr. Josep Salom Ges
- Sr. Daniel Antonio Laga Abizanda
Segon.- Proposar a la Presidència de la Comissió que el Sr. Jordi Cavero Buscatò,
Gerent dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, s’integri en el Grup
Expert, regulat a l’art. 8 de l’ordre esmentada a l’apartat anterior.
Quart.- Notificar el present acord a la Comissió Assessora del Pla Director
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya i a les persones afectades per la
modificació per al seu coneixement i efectes oportuns.
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
interlocutòria favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les diligències preliminars núm.
B-149/13-4, relatives a l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona,
transferències corrents, exercici 2008, subvenció de la Diputació a l’Associació
Boscos Bages-Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Tribunal de Comptes ha dictat una interlocutòria, el 27 de novembre de 2013,
mitjançant la qual acorda arxivar les diligències prèvies núm. B-149/13-4, de
comunitats autònomes, concretament l’informe de fiscalització de la Diputació de
Barcelona, transferències corrents, exercici 2008, "Subvenció de la Diputació de
Barcelona a l’Associació Boscos Bages-Anoia", per considerar que, d’acord amb la
documentació presentada per la Diputació de Barcelona, queda suficientment
acreditada la justificació de l’ús dels fons rebuts en concepte de subvenció per l’entitat
subvencionada, Boscos Bages-Anoia, per la qual cosa, s’arxiva basant-se en l’art. 46.2
de la L 7/88, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.
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 interlocutòria favorable per als interessos de
la Diputació de Barcelona, dictada pel Tribunal de Comptes, que acorda l’arxiu de les
diligències preliminars núm. B-149/13-4, de comunitats autònomes, concretament
l’informe de fiscalització de la Diputació de Barcelona, transferències corrents, exercici
2008, "Subvenció de la Diputació de Barcelona a l’Associació Boscos Bages-Anoia".
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Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns.
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm.
292/2012, interposat per M. A. C. N. contra el decret, de 15/05/2012, que
desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats d’una caiguda al carrer Anselmo Clavé, núm. 30, que es
correspon amb tram urbà de la carretera BV-5006 al terme municipal de
Martorelles, a causa del mal estat del paviment.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat una sentència que
desestima el recurs ordinari núm. 292/2012-S interposat per M. A. C. N. contra el
decret de la Diputació de Barcelona, de 15 de maig de 2012, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb
els danys derivats d’una caiguda al carrer Anselmo Clavé, núm. 30, que es correspon
amb tram urbà de la carretera BV-5006 al terme municipal de Martorelles, a causa del
mal estat del paviment.
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 ha quedat acreditat que la
caiguda es produís al lloc indicat per l’actora, ni tampoc quina va ser la causa de la
caiguda. Així mateix, dels documents que es troben en l’expedient es desprèn que el
lloc on es va produir el fet es tracta d’un tram urbà d’una carretera i la vorera es troba
en perfecte estat, i que va ser l’actora qui va voler transitar per una zona que en aquell
moment estava reservada als vehicles.
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. 2 de
Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 292/2012-S, interposat per
M. A. C. N. contra el decret, de 15 de maig de 2012, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys
derivats d’una caiguda al carrer Anselmo Clavé, núm. 30, que es correspon amb tram
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urbà de la carretera BV-5006 al terme municipal de Martorelles, a causa del mal estat
del paviment, 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. 2 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
6.- Ratificació del Decret de la Presidència, de data 16 de desembre de 2013, que
resol delegar la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del
Patronat de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació
Internacional de Barcelona, del dia 19 de desembre de 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació CIDOBCentre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona pel seu President,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i per substitució, pel Diputat Il·lm. Sr. Joan
Carles Garcia Cañizares.
El Patronat ha convocat sessió pel dia 19.12.2012, a la qual ni el Sr. Esteve ni el Sr.
Garcia Cañizares podran assistir per coincidir amb una sessió plenària de la
Corporació.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir el
seu President.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el mateix dia 19.12.2013.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 14.2.2013 i publicada al BOPB de 19.3.2013, que atribueix a la
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la
següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Sr. Jordi Castells Masanes, representant d’aquesta Corporació en
el Patronat de la Fundació CIDOB- Centre d'Informació i Documentació Internacionals
a Barcelona, en substitució del Sr. Salvador Esteve Figueras, només per assistir a la
sessió convocada pel dia 19.12.2013.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
7.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de data 11 de desembre de
2013, pel qual s’aprova la Instrucció 1/AGD. La transferència documental.- 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:
I.- Antecedents i justificació
L’Arxiu General depèn de la Secretaria General, adscrita a l’Àrea de Presidència, i
assumeix les funcions de gestió de la documentació en totes les seves fases, que es
concreten en organitzar, avaluar i conservar la documentació generada en la gestió de
les competències pròpies de la Diputació de Barcelona, a través de les diferents
unitats organitzatives, o Centres Gestors, en què s’estructura orgànicament la
Corporació.
La Secretaria General, a través de l’Arxiu General, és responsable de la definició d’un
Sistema de Gestió Documental i Arxiu, entès com el conjunt d’operacions i tècniques,
integrades en la gestió administrativa general amb l’objecte de racionalitzar-ne i
unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.
Tots els documents tenen un cicle de vida, que s’identifica amb tres fases o moments:
fase activa, semiactiva i inactiva o històrica.
Un cop concloses les fases activa i semiactiva cal procedir a la transferència dels
documents a l’Arxiu General, tenint sempre present que cap document públic no pot
ser eliminat sense tenir en compte la normativa que ho regula.
La transferència de documents a l’Arxiu forma part del Sistema de Gestió Documental i
és un dels instruments bàsics per a una bona gestió documental corporativa.
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents vol garantir que la documentació
de Catalunya compleixi les funcions i els objectius que interessen a la societat i
considera els documents com a font d’informació.
En el marc de la Gestió Documental corporativa i d’acord amb la legislació vigent que
regula la gestió documental i arxiu de les organitzacions, la producció documental, la
tramitació, la seva conservació i la seva eliminació, es considera necessari regularitzar
internament aquestes obligacions, tot establint uns criteris de funcionament intern.
L’objecte d’aquesta Instrucció és fixar les pautes i els criteris que s’han de seguir per
realitzar correctament la transferència de la documentació: el procediment i els
terminis, així com determinar les circumstàncies i les condicions que regiran pel trasllat
temporal, de forma excepcional, de la documentació d’arxiu a la Plataforma de
Distribució Logística corporativa.
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II. Marc Legal
Són aplicables a l’àmbit de l’Arxiu i la Gestió Documental, a banda d’altra normativa
que resulti d’aplicació, les normes següents:
-

-

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i documents;
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú;
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya;
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local;
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal;
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF 1986);
Reial decret 1174/1986, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional;
Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema de gestió de la
documentació administrativa i l’organització dels arxius de la Generalitat de
Catalunya;
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català;
Ley 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni històric espanyol;
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents;
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics;
Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya;
Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica;
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica;
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de propietat intel·lectual.

En virtut de tot això, i vist l’apartat 2.4.c de la Refosa 1/2013, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució
del Decret de la Presidència de data 14.2.2013, i publicada al BOPB de data
19.2.2013, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la “Instrucció 1/AGD. La transferència documental”, el text de la qual
s’acompanya com a annex.
Segon.- Deixar sense efecte qualsevol altra instrucció, circular o document anterior a
aquesta data, en allò que s’hi oposin.
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Tercer.- Encarregar a la Secretaria General la definició dels criteris i els circuits, així
com l’elaboració dels models i les instruccions complementàries que siguin
necessàries per a la implantació de la Instrucció 1/AGD, el que inclou la difusió de la
Instrucció i de les directrius o models que s’elaborin al respecte.
Quart.- Establir que la Instrucció serà d’aplicació i entrarà en vigor l’endemà de la seva
aprovació i afectarà tota l’estructura de la Diputació de Barcelona i els seus ens
dependents així com:
-

tots els documents, en qualsevol suport, produïts o rebuts per la Diputació de
Barcelona i pels seus ens dependents,
els documents produïts o rebuts per les persones físiques que ocupen càrrecs
polítics i de comandament en la Corporació i els seus ens dependents, sempre
que aquests documents tinguin relació amb les funcions administratives o
polítiques pròpies del càrrec

Cinquè.- Comunicar-ho a totes les àrees, direccions de serveis i gerències, serveis i
oficines, i als organismes públics dependents i donar compte a la Junta de Govern, per
al seu coneixement i efectes.
8.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de 29 de novembre de 2013, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona,
en el recurs núm. 412/2013-C, interposat per l’empresa ELECTRO ENAMA, S.L.
contra la presumpta desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BP-1432, a causa d’una taca d’oli a la calçada.- 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. 7 de Barcelona, mitjançant decret judicial de
data 18 de novembre de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui
en el recurs contenciós administratiu número 412/2013-C, procediment abreujat,
interposat per l’empresa ELECTRO ENAMA, S.L. contra la presumpta desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit sofert el dia 28 d’agost de 2012, a la carretera BP-1432, a l’altura
del punt quilomètric 28,900, en direcció a l’Ametlla del Vallès, a causa de l’existència
d’una taca d’oli a la calçada.
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

11

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. 7 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu número 412/2013-C, procediment abreujat,
interposat per l’empresa ELECTRO ENAMA, S.L. contra la presumpta desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit sofert el dia 28 d’agost de 2012, a la carretera BP-1432, a l’altura
del punt quilomètric 28,900, en direcció a l’Ametlla del Vallès, a causa de l’existència
d’una taca d’oli a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 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 del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
9.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de 29 de novembre de 2013, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona,
en el procediment núm. 393/2013-2C, interposat per E. M. C. en reclamació
d’acomiadament improcedent.- 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. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2013-2C,
procediment abreujat, interposat pel senyor E. M. C., el qual havia prestat serveis de
vigilància i prevenció d’incendis en el Parc de la Serralada Marina, en reclamació
d’acomiadament improcedent.
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
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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. 12 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2013-2C, procediment abreujat,
interposat pel senyor E. M. C. , el qual havia prestat serveis de vigilància i prevenció
d’incendis en el Parc de la Serralada Marina, en reclamació d’acomiadament
improcedent.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 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.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt
de béns mobles, que consten a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables,
donar-los de baixa de l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de
l’Ajuntament de Roda de Ter.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
L’Oficina de Gestió Interna d’aquesta Corporació, per escrit de data 21 d’octubre de
2013, ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de
tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió de béns mobles, a l’Ajuntament
de Roda de Ter.
Atès que l’Ajuntament de Roda de Ter ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
cessió de béns mobles.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 13 de
novembre de 2013, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
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Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques
tècniques, i al seu grau d’obsolescència.
Atès que l’Ajuntament de Roda de Ter, s’ha mostrat interessat en els esmentats béns,
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 11 i 12 de novembre de 2013, respectivament.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm, de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de 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. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de
19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a l’Ajuntament de
Roda de Ter, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Ajuntament de Roda de
Ter, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Roda de Ter, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Roda de Ter, per al seu
coneixement i efectes.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
11.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2013/8165.- 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 17/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data 11 d'octubre de
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció
d'edificació i de nou accés, a la carretera BV-1415 del PK 0+745 al PK 0+758, marge
esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Cerdanyola del Vallès
(expedient núm. 2013/8165).
En data 08/11/2013 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 Cerdanyola del Vallès en data 11
d'octubre de 2013 i d’acord amb el que disposen els articles 128 i 168 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:
- 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
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- 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.
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades.
- Es garantirà mitjançant l’execució d’un tancament d’obra de la finca o la instal.lació
d’un element de contenció homologat que cap vehicle que pugui sortir de la via tindrà
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risc de caiguda cap la finca. Si s’escau, serà de càrrec de l’interessat la modificació
de les contencions actuals per tal d’adequar-ho a la nova situació ( caldrà disposar
prèviament de l’informe d’aquesta administració en quan a les modificacions a
realitzar).
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
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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.”
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.
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa 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 Cerdanyola del Vallès en relació amb l’expedient número 2013/8165.
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 Cerdanyola del
Vallès, autorització d’obres de construcció d'edificació i de nou accés, a la carretera
BV-1415 del PK 0+745 al PK 0+758, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Cerdanyola del Vallès (expedient núm. 2013/8165), 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 Cerdanyola del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Cerdanyola del Vallès (08290), Plaça Francesc
Layret, s/n, amb indicació dels recursos procedents.
12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. G. M. M., en resolució de l’expedient núm. 2013/8532.- 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 28/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. G. M. M. de data 25 d'octubre de 2013 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització de la tala de 4 pins i una alzina; substitució
d'un tancament perimetral diàfan per una altra tanca diàfana modular rígida de 2
metres d'alçada, a la carretera BV-5108 del PK X al PK X, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2013/8532).
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En data 26/11/2013 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 G. M. M. en data 25 d'octubre de 2013 i d’acord amb
el que disposa l’article 104.a i 104.e 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:
Estassada de vegetació
- 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.
Construcció de tancament diàfan
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i es
podrà instal·lar sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d' alçada
màxima. En cas de instal·lar una porta a aquesta tanca, aquesta anirà com a mínim a
una distancia de 6 metres respecte de l’a resta exterior de la calçada de la carretera i
sempre obrirà cap a dins de la finca, mai en direcció a la carretera.
Es replantejarà la seva ubicació juntament amb l’ oficial especial de permisos
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, 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 G. M. M.
en relació amb l’expedient número 2013/8532.
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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 G. M. M., per a la realització de la tala
de 4 pins i una alzina; substitució d'un tancament perimetral diàfan per una altra tanca
diàfana modular rígida de 2 metres d'alçada, a la carretera BV-5108 del PK X al PK X,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm.
2013/8532), 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 la Sra. G. M. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Hortícola de Pedralbes SCP, en resolució de l’expedient núm. 2013/8763.- 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 04/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Hortícola de Pedralbes, SCP de data 25 d'octubre de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de cartell, a la
carretera BV-1201 al PK 7+250, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Castellbisbal (expedient núm. 2013/8763).
En data 15/11/2013 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 Hortícola de Pedralbes, SCP en data 25 d'octubre de
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 91 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:
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora
de la cuneta.
- Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l’accés i els 2
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport.
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- El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, sense
incloure cap informació addicional.
- No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
- Els senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
- 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
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.
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 per
Hortícola de Pedralbes, SCP en relació amb l’expedient número 2013/8763.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Hortícola de Pedralbes, SCP,
autorització d’obres d’instal·lació de cartell, a la carretera BV-1201 al PK 7+250, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2013/8763),
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.
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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 31,64 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
cartells indicatius i informatius.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Hortícola de Pedralbes, SCP, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. P. G., en resolució de l’expedient núm. 2013/9053.- 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 13/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J. P. G. de data 12 de novembre de 2013 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres per desforestar els marges de la
carretera BV-3002 del PK X al PK X, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Sant Mateu de Bages (expedient núm. 2013/9053).
En data 19/11/2013 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 Sr. J. P. G. en data 12 de novembre 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 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

26

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.
- 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe 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 Sr.
J. P. G. en relació amb l’expedient número 2013/9053.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. P. G., autorització d’obres per
desforestar els marges de la carretera BV-3002 del PK X al PK X, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm.
2013/9053), 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 al Sr. J. P. G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
15.- Dictamen que proposa aprovar la cancel.lació de garantia d’obres, a favor de
l’empresa Constructora SanJosé, en resolució de l’expedient núm. 2008/3145.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 de maig de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a CONSTRUCTORA SANJOSE les obres per a la
construcció d’un accés necessari per a l’execució de les obres de plataforma de la
“Línia d’Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera Francesa. Tram:
Montcada - Mollet. Província de Barcelona” a la carretera BV-5001, punt quilomètric
10,450, tram no urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac (Exp. de permisos
2008/3145).
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà
una garantia de 100.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
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Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia,
CONSTRUCTORA SANJOSE serà responsable dels perjudicis que es puguin
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les
obres de l’obertura i posterior tancament de l’accés provisional.”
En data 18/06/2008, l’empresa CONSTRUCTORA SANJOSE, constituí la garantia a
la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 100.000 € (assentament
núm. 1000135223).
En data 27/09/2012 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el
còmput del període de garantia de 12 mesos.
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 3/12/2013 han emès informe del següent
tenor literal:
“Finalitzat el període de garantia de les obres d’accés provisional d’obres amb una
durada màxima de utilització de tres anys, i atès que en data 28 de novembre de
2013,aquestes obres han esta correctament executades i no presenten deficiències,
s’informa favorablement la devolució de la garantia de l’ expedient 08/3145.”
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
CONSTRUCTORA SANJOSE en relació amb l’expedient número 2008/3145.
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Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per CONSTRUCTORA SANJOSE, per import de 100.000 €, per respondre
de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número (2008/3145),
així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta
de les esmentades obres (data d’expedició 18/06/2008; assentament número
1000135223).
Tercer.- Notificar la present resolució a CONSTRUCTORA SANJOSE, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX , amb indicació dels recursos
procedents.
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels membres presents, i
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del
dia el punt següent:
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar l’apartat quart de l’Acord
núm. A359/13, adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 25 de
juliol de 2013 i
designar el cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i
Assessorament en Sistemes com a vocal per a participar en la mesa de
contractació del Consorci LOCALRET, d’acord amb el previst a la clàusula 3.2.k.
del Conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicació (veu,
mòbil i dades).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que, per Acord de la Junta de Govern (núm. A359/2013) de data 25 de juliol de
2013, es va designar com a vocal representant de la Diputació de Barcelona per a
participar en la mesa de contractació del Consorci LOCALRET al Subdirector de
Planificació i Serveis Informàtics de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst a
la clàusula 3.2.k. del Conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades) (núm. C147/13).
Vist que la persona que ostentava el càrrec de Subdirector de Planificació i Serveis
Informàtics ha causat baixa per defunció, i atesa la imminent convocatòria d’aquesta
mesa de contractació, escau designar un nou vocal representant de la Diputació de
Barcelona a la dita mesa de contractació.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal i com consta a l'apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2014, sobre
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
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diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de
desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013.
En conseqüència, prèvia declaració d’urgència adoptada amb el quòrum de majoria
absoluta exigida als articles 103.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d'abril, i 82.3 i 126 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD
2568/1986, de 28 de novembre, es proposa a la Presidència delegada de l'Àrea
d'Hisenda, Recursos lnterns i Noves Tecnologies, que elevi a la Junta de Govern
I'adopció del següent
ACORD
Únic.- MODIFICAR l’apartat quart de l’Acord núm. A359/13, adoptat per la Junta de
Govern, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013, en el sentit que queda
redactat de la manera següent:
“Designar el cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Assessorament en Sistemes com
a vocal per a participar en la mesa de contractació del Consorci LOCALRET, d’acord
amb el previst a la clàusula 3.2.k. del Conveni de col·laboració entre el Consorci
LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicació (veu, mòbil i dades).”
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta i el punt d’urgència, el Sr. Fogué manifesta la
seva abstenció en aquests punts.
PRECS I PREGUNTES
El diputat Sr. Pere Prat demana si se li pot facilitar una relació de les persones de
contacte que a les diferents Àrees de la Corporació gestionen els programes
complementaris aprovats a finals del passat exercici, tant el d’urgència social com el
programa complementari de suport a l’economia productiva local, incloses totes les
seves diferents línies de suport. Diu que els ajuntaments tenen alguns dubtes i seria
molt adient que poguessin disposar de les dades de contacte dels gestors.
El diputat Sr. Pere Prat diu que, assabentat de que properament es farà efectiva la
renúncia de la Sra. Mireia Hernández i Hernández a la seva condició de diputada, vol
posar de manifest el seu agraïment personal i també del Grup d’ERC-AM, pel treball
que ha realitzat i per la seva dedicació, tant en relació amb els ajuntaments com amb
les entitats culturals. Demana que quedi constància del seu agraïment i de la seva
felicitació.
El Sr. Civil diu que li serà facilitada la informació demanada i se li donarà trasllat a la
diputada Sra. Hernández de la felicitació i de l’agraïment per la feina realitzada.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President Accidental aixeca la sessió
essent les 11 hores i 25 minuts.
Vist i Plau
El President Accidental,
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