
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 13 de març 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 del 
seu president Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Sr. Joaquím 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 Roca i 
Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, 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: senyors Andreu Carreras i Puigdelliura, 
senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, 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. 
 
També hi assisteix el diputat Sr. Carles Combarros i Vilaseca. 
 
Excusen la seva absència la Vicepresidenta segona Sra. Mercè Conesa i Pagès, i els 
diputats Srs. Joan Carles García i Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom i 
Ges, Marc Castells i Berzosa, Gerard Ardanuy i Mata, Josep Llobet Navarro i 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 febrer de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictat pel Jutjat Social núm. 
13 de Barcelona, que acorda tenir per desistida G. L. V. de la seva demanda 
formulada en el procediment de reconeixement de dret 523/2013 i ordena l’arxiu de les 
actuacions. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, que acorda tenir per desistit el recurrent, Secció 
Sindical UGT de la Diputació de Barcelona, del recurs núm. 248/2013 interposat en 
relació amb els acords del Ple de modificació de les estructures orgàniques de l’Àrea 
de Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i ordena l’arxiu de les actuacions. 
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4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictat pel Jutjat de Primera 
Instància núm. 44 de Barcelona, que dóna per finalitzades les actuacions del procés 
monitori 1251/2013 contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U. en 
reclamació de vint mil set-cents cinquanta-nou euros amb setze cèntims (20.759,16) €, 
per pagament del deute. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
155/2013-C, interposat per A. L. M. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa d’unes pedres que s’havien 
desprès d’un talús, i condemna la Diputació de Barcelona a indemnitzar el recurrent en 
la quantitat de set-cents vint-i-sis euros amb vuitanta cèntims (726,80) €. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel TSJC, que 
estima el recurs núm. 1484/2010 interposat per la Diputació contra la resolució del 
TEARC que estimava la reclamació 08/2293/2004 presentada per ENDESA 
GENERACIÓN SA contra acte de repercussió de l’IVA. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
7.- Decret de la Presidència, de data 19 de febrer de 2014, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 470/2013-
F, interposat per O. C. B. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir 
lloc a la carretera BV-2005, a causa de la col·lisió amb un arbre caigut que ocupava 
part de la calçada. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
8.- Donar compte de l’Informe de seguiment  anual  del pressupost per programes de 
l’any 2013. 
 
Intervenció General 
 
9.- Ratificar integrament el Decret de la Presidència, de data 3 de març de 2014, que 
resol declarar la disponibilitat de crèdit referent a una quantia addicional de       
setanta-cinc mil (75.000) €, per a la concessió d’un total de 15 ajuts en espècie 
consistents en l’elaboració d’inventaris de béns a ajuntaments de la província de 
Barcelona. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en 
l’elaboració d’inventaris de béns als ajuntaments de la província de Barcelona. 
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11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
d’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Montmeló, en resolució de l’expedient núm. 2013/8521. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. S. S. en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2013/9918. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Camping La 
Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2013/9962. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Martorell, en resolució de l’expedient núm. 2014/84. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. M. G. en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mármoles Franjos SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/115. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Transports Rosendo Quintana, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/164. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. G. W. en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. A. en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/503. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca, en  resolució de l’expedient núm. 2014/717. 
 
24.- Dictamen que desestima el recurs de reposició presentat pel Centre Veterinari 
Cànoves, en relació amb l’expedient núm. 2013/5833. 
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Conveni de col·laboració 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Fonollosa, als efectes de l’execució de les obres del 
projecte constructiu de les obres d’“Estabilització del talús situat a la carretera BV-
3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126. T.M. Fonollosa”. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de contractació 
de la concessió demanial per a l’ús privatiu i explotació de les vinyes i les terres de 
conreu de les finques de la Muntada i el Marquet de les Roques, propietat de la 
Diputació de Barcelona dins l’àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
així com l’ús de l’habitatge del Mas de la Muntada com a habitatge permanent familiar. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Barberà del Vallès, per a l’actuació ”Mesures 
d’estalvi energètic al municipi”, d’import dos-cents mil (200.00) €.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 27 de febrer de 2014.-   Pel 
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 27 de febrer de 2014, 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, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictat pel Jutjat Social 
núm. 13 de Barcelona, que acorda tenir per desistid a G. L. V. de la seva demanda 
formulada en el procediment de reconeixement de dre t 523/2013 i ordena l’arxiu 
de les actuacions.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 de setembre de 2013, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 16 de juliol de 2013, pel 
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 13 de Barcelona en el 
procediment  de reconeixement de dret núm. 523/2013, instat per G. L. V. en relació 
amb la denegació de la compatibilitat sol·licitada per al desenvolupament d’una 
segona activitat en el sector públic sanitari. 
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El Jutjat Social núm. 13 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 10 de febrer de 
2014, 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 Social núm. 13 
de Barcelona, de 10 de febrer de 2014, que acorda tenir per desistida G. L. V. del 
procediment de reconeixement de dret núm. 523/2013, instat en relació amb la 
denegació de la compatibilitat sol·licitada per al desenvolupament d’una segona 
activitat en el sector públic sanitari; i, així mateix, disposa l’arxiu del procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, als efectes 
legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que acorda tenir per desistit el 
recurrent, Secció Sindical UGT de la Diputació de B arcelona, del recurs núm. 
248/2013 interposat en relació amb els acords del P le de modificació de les 
estructures orgàniques de l’Àrea de Presidència i d e l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, i ordena l’arxiu de les actuacions.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 10 d’octubre de 2013, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 16 de setembre de 2013, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el procediment núm. 248/2013, interposat per la Secció Sindical UGT de 
la Diputació de Barcelona contra la desestimació del recurs de reposició interposat 
contra els acords del Ple, de 28 de febrer de 2013, de modificació de les estructures 
orgàniques de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
6 de febrer de 2014, 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. 15 de Barcelona, de 6 de febrer de 2014, que acorda tenir per 
desistida  la Secció Sindical UGT de la Diputació de Barcelona del procediment núm. 
248/2013, interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra 
els acords del Ple, de 28 de febrer de 2013, de modificació de les estructures 
orgàniques de l’Àrea de Presidència i de l’Àrea d’Atenció a les Persones; i, així mateix, 
disposa l’arxiu del procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictat pel Jutjat de 
Primera Instància núm. 44 de Barcelona, que dóna pe r finalitzades les 
actuacions del procés monitori 1251/2013 contra END ESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA S.L.U. en reclamació de vint mil set-cent s cinquanta-nou euros amb 
setze cèntims (20.759,16) €, per pagament del deute .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona va instar procés monitori contra ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA S.L.U. en reclamació de 20.759,16 € derivats del retard en el pagament 
dels lloguers, corresponents als anys 2010 i 2011, de la parcel·la situada al xamfrà 
dels carrers Viladomat/Paris de Barcelona. 
 
Atès que el deutor ha ingressat en el compte judicial la quantitat requerida, el Jutjat de 
Primera Instància núm. 44 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 4 de febrer de 
2014, pel qual dóna per finalitzades les actuacions del procés monitori per pagament 
del deute. Així mateix, disposa el lliurament de la quantitat de 20.759,16 € a la 
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Diputació de Barcelona mitjançant el corresponent manament de pagament núm. T-
8877149. 
 
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 de Primera 
Instància núm. 44 de Barcelona, de 4 de febrer de 2014, pel qual dóna per finalitzades 
les actuacions del procés monitori núm.1251/2013 instat per la Diputació de Barcelona 
contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U., per pagament del deute. Així 
mateix, disposa el lliurament de la quantitat de 20.759,16 € a la Diputació de 
Barcelona mitjançant el corresponent manament de pagament núm. T-8877149. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona, 
als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que estima el 
recurs núm. 155/2013-C, interposat per A. L. M. con tra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys i perjudicis 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc  a la carretera BP-1121, a causa 
d’unes pedres que s’havien desprès d’un talús, i co ndemna la Diputació de 
Barcelona a indemnitzar el recurrent en la quantita t de set-cents vint-i-sis euros 
amb vuitanta cèntims (726,80) €.-  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. 8 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 155/2013, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per A. L. M. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 8 de març de 2013, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa de 
l’existència d’unes pedres a la calçada que s’havien desprès d’un talús i que van 
provocar la punxada de dos neumàtics del vehicle del recurrent. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de 
les proves practicades es desprèn l’existència d’una negligència dels serveis 
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de conservació 
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i senyalització; i, per tant, es conclou que existeix una connexió causal entre el 
funcionament del servei públic i els danys materials produïts. 
 
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, s’ha acreditat que la 
quantia reclamada de 726,80 € correspon als danys descrits i s’adapta als preus de 
mercat. 
 
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 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat 155/2013-C, que 
estima el recurs contenciós administratiu interposat per A. L. M., contra el decret de la 
Diputació de Barcelona, de 8 de març de 2013, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera BP-1121, a causa de l’existència d’unes pedres a la calçada 
que s’havien desprès d’un talús i que van provocar la punxada de dos neumàtics del 
vehicle del recurrent. En conseqüència: 
 

1. Anul·la la resolució impugnada. 
 
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la 

condemna a indemnitzar A. L. M. en la quantia de 726,80 €, més 
actualitzacions i interessos. 

 
Segon.-  Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictada pel TSJC, que 
estima el recurs núm. 1484/2010 interposat per la D iputació contra la resolució 
del TEARC que estimava la reclamació 08/2293/2004 p resentada per ENDESA 
GENERACIÓN SA contra acte de repercussió de l’IVA.-  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 Junta de Govern, en sessió ordinària del 25 de novembre de 2010, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 28 d’octubre de 2010, pel 
qual s’acordava interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, contra la resolució dictada pel Tribunal Econòmic 
Administratiu Regional de Catalunya de 15 de juliol de 2010 que estimava la 
reclamació 08/2293/2004 presentada per Endesa Generación, S.A. contra l’acte de 
repercussió de l’IVA corresponent al lloguer de les instal·lacions de Montesquiu. 
 
La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que estima el recurs núm. 1484/2010 
interposat per la Diputació de Barcelona contra l’acte abans assenyalat, que anul·la, i 
declara conforme a dret l’acte de repercussió de l’IVA. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència, ha quedat acreditat 
en l’expedient que el referit deute resulta del contracte d’arrendament de 18/12/84, 
modificat el 31/5/95, en el qual Endesa Generación S.A. es va subrogar en el salt 
d’aigua i concessió per a l’aprofitament de les aigües del Ter. Així mateix, ha quedat 
acreditat que l’aprofitament per part de l’entitat mercantil no deriva d’una concessió 
administrativa sinó de la cessió de la concessió de què era titular la Diputació de 
Barcelona. Per la qual cosa, la Diputació de Barcelona, en tant que era aliena a la 
titularitat del domini públic, no podia atorgar cap tipus de concessió sobre aquest. Per 
últim, assenyala que dit contracte d’arrendament no es pot equiparar a una concessió 
administrativa per les raons anteriorment assenyalades. 
 
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 
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que estima el recurs núm. 1484/2010, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la resolució dictada pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional de 
Catalunya de 15 de juliol de 2010 que estimava la reclamació 08/2293/2004 
presentada per Endesa Generación, S.A. contra l’acte de repercussió de l’IVA 
corresponent al lloguer de les instal·lacions de Montesquiu. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
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7.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 19 de febrer de 2014, de 
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administ ratiu núm. 13 de Barcelona, 
en el recurs núm. 470/2013-F, interposat per O. C. B. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc  a la carretera BV-2005, a causa 
de la col·lisió amb un arbre caigut que ocupava par t de 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. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demanda en el recurs contenciós administratiu núm. 
470/2013-F, procediment abreujat, interposat per la companyia asseguradora Mapfre 
Familiar, S.L. i el senyor O. C. B, contra el Decret, de data 13 de novembre de 2013, 
de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 30 de setembre de 
2012, quan el senyor C. circulava per la carretera BV-2005, al PK-3,800, en sentit 
Torrelles, i va topar el seu vehicle contra un arbre caigut que es trobava ocupant part 
de 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 i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, 
de la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 31 de gener de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
Axa) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que Axa ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Àngel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
470/2013-F, procediment abreujat interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona per la companyia asseguradora Mapfre Familiar, S.L. i el senyor 
O. C. B, contra el Decret, de data 13 de novembre de 2013, de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb 
motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 30 de setembre de 2012, quan el senyor 
C. circulava per la carretera BV-2005, al PK-3,800, en sentit Torrelles, i va topar el seu 
vehicle contra un arbre caigut que es trobava ocupant part de la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 
29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 470/2013-F a la companyia asseguradora 
Axa,  i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Àngel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
8.- Informe de seguiment anual del pressupost per p rogrames de l’any 2013.-  La 
Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de seguiment anual del pressupost per 
programes de l’any 2013. 
 
Intervenció General 
 
9.- Ratificar integrament el Decret de la Presidènc ia, de data 3 de març de 2014,  
que resol declarar la disponibilitat de crèdit refe rent a una quantia addicional de 
setanta-cinc mil (75.000) €, per a la concessió d’u n total de 15 ajuts en espècie 
consistents en l’elaboració d’inventaris de béns a ajuntaments de la província de 
Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
En data 28 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets als Ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la 
millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el 
seu inventari patrimonial. Aquestes Bases van estar publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de data 2 de desembre de 2013, d’acord amb l'Ordenança General de 
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Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i definitivament en no haver-se 
produït reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de 
gener de 2009. 
 
D’acord amb les esmentades Bases Reguladores, aquests ajuts en espècie tenen com 
objecte finançar l’elaboració d’un mínim de 10 inventaris de béns i drets que 
conformen el patrimoni municipal, a Ajuntaments de la província de Barcelona amb 
població inferior a 5.000 habitants, destinant-se a aquestes actuacions una quantia 
inicial de 150.000 €. Així mateix, les Bases primera i vuitena preveien la possibilitat 
d’aprovar una quantia addicional màxima de 150.000 €, la qual cosa permetia finançar 
un màxim de 20 inventaris, d’acord amb l’article 58.2.a) del Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  
 
Vist que d’acord amb la Base 8, l’aplicació d’aquesta quantia addicional no requereix 
d’una nova convocatòria, i la seva efectivitat queda condicionada a la declaració de 
disponibilitat del crèdit, en un moment anterior a la resolució de la concessió dels 
esmentats ajuts. En qualsevol cas, la resolució de concessió d’aquests ajuts en 
espècie estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta 
finalitat. 
 
Vist que existeix disponibilitat de crèdit amb càrrec a la partida 2B000/938A0/22790 
del pressupost 2014, sent viable l’aplicació d’una quantia addicional de 75.000 €, a la 
concessió de noves actuacions, el què permet arribar a un màxim de 15 inventaris 
municipals. 
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20 de desembre de 
2013 i que el termini de resolució de concessió de les subvencions és d’un màxim de 
tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i, per tant, 
finalitza el proper dia 20 de març de 2014. 
 
Vist que la proposta de concessió de subvencions s’elevarà a la Junta de Govern del 
proper 13 de març de 2014 per a la seva aprovació. 
 
Vist que l’article 58.5 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, regula, 
pel cas que s’estableixi una quantia addicional a la convocatòria, la necessitat 
d'aprovar la disponibilitat dels crèdits i la seva publicació al BOP amb caràcter previ a 
la concessió de les subvencions. 
 
Vist que correspon al President de la corporació, en virtut de l'establert a l'epígraf 2.4.b 
de la Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013), adoptar, amb caràcter d'urgència, els acords competència 
de la Junta de Govern, sense perjudici de la seva ratificació en la següent sessió que 
celebri. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó 
 
Primera.- Declarar la disponibilitat de crèdit referent a la quantia addicional màxima 
prevista a la base 8 de les Bases Reguladores, per un import de 75.000 €, destinada a 
la concessió de cinc noves actuacions per a l’elaboració d’inventaris de béns i drets 
que conformen el patrimoni municipal. 
  
Segona.- Retenir un import addicional de 75.000 € amb càrrec a la partida 
2B000/938A0/22790 del pressupost 2014. 
 
Tercera.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província aquesta resolució. 
 
Quarta.-  Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació a la propera sessió que es celebri. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a la concessió d’a juts en espècie consistents 
en l’elaboració d’inventaris de béns als ajuntament s de la província de 
Barcelona.-  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: 
 
En data 28 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets als Ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la 
millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el 
seu inventari patrimonial. Aquestes Bases van estar publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de data 2 de desembre de 2013, d’acord amb l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i definitivament en no haver-se 
produït reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de 
gener de 2009. 
 
D’acord amb les esmentades Bases Reguladores, aquests ajuts en espècie tenen com 
objecte finançar l’elaboració d’un mínim de 10 inventaris de béns i drets que 
conformen el patrimoni municipal, a Ajuntaments de la província de Barcelona amb 
població inferior a 5.000 habitants, destinant-se a aquestes actuacions una quantia 
inicial de 150.000 €. Així mateix, les Bases primera i vuitena preveien la possibilitat 
d’aprovar una quantia addicional màxima de 150.000 €, la qual cosa permetia finançar 
un màxim de 20 inventaris, d’acord amb l’article 58.2.a) del Real Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  
 
Transcorregut el termini previst en la Base 4 han presentat sol·licitud d’ajuts 40 
ajuntaments, les quals han estat valorades per l’òrgan instructor de conformitat amb 
els criteris objectius de valoració previstos en la Base 7. El resultat de la valoració s’ha 
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materialitzat en l’Informe tècnic de valoració, la part que interessa del qual es transcriu 
tot seguit: 
 

“ Antecedents  
 
En data 28 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets als Ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la millora 
de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu inventari 
patrimonial. Aquestes Bases van estar publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 2 
de desembre de 2013 i número de registre 022013029832, d’acord amb l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, 
aprovada inicialment per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i definitivament en no 
haver-se produït reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 
15 de gener de 2009. 
 
D’acord amb les esmentades Bases Reguladores, aquests ajuts en espècie tenen com 
objecte finançar l’elaboració d’un mínim de 10 inventaris de béns i drets que conformen el 
patrimoni municipal, a Ajuntaments de la província de Barcelona amb població inferior a 
5.000 habitants, destinant-se a aquestes actuacions una quantia inicial de 150.000 €. Així 
mateix, les Bases primera i vuitena preveien la possibilitat d’aprovar una quantia addicional 
màxima de 150.000 € (fins un màxim de 20 inventaris), d’acord amb l’article 58.2.a) del Real 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, sense que l’aplicació d’aquesta quantia addicional 
requereixi d’una nova convocatòria. 
 
En virtut de la Base 7ª de les referides Bases Reguladores, els criteris objectius de valoració 
de les sol·licituds rebudes són els següents: 

 
a) Coeficient de necessitat.  Puntuació màxima 1 punt  
 

� 1 punts, si a 1 de gener d’enguany,  fa més de 8 anys que no s’ha aprovat el 
compte de patrimoni 

 
b) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima  8 punts.  
 

� 3 punts, per l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 al mes 
de gener del 2013, minorats en 0,5 per cada mes addicional. Si la liquidació s’ha 
aprovat després de 30 de juny, serà 0 punts. 

 
� 5 punts, per l’enviament a Sindicatura de Comptes del Compte General de 

l’exercici 2012 al mes de gener del 2013 minorats en 0,5 per cada mes 
addicional. Si el Compte General s’ha enviat a Sindicatura de Comptes després 
de 31 d’octubre de 2013, serà 0 punts.  

 
c) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 7 punts. 
 

� 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost, 
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 punts. 

 
� 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 

executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del pressupost. 
Màxim 2 punts. 
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d) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts. 
 

� 1,5 punts per cada mòdul actiu, en la liquidació 2012, d’entre els següents: 
Projectes, Ingressos ORGT, Subvencions i Passius. 

 
De conformitat amb la Base 9ª de les Bases Reguladores, l’òrgan responsable de la 
instrucció del procediment per a l’atorgament de les actuacions a efectuar és el Servei 
d’Assistència a la Gestió Econòmica Local. La proposta de concessió de les actuacions serà 
elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst en l’article 12.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
En virtut de la Base 10ª de les referides Bases Reguladores, l’òrgan instructor avaluarà les 
sol·licituds de conformitat amb els criteris de valoració descrits anteriorment. Del resultat 
obtingut en l’avaluació s’ordenaran les sol·licituds de major a menor puntuació.  De la relació 
resultant, seran beneficiàries de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria, com a 
mínim, les 10 primeres entitats, en ordre de puntuació; les sol·licituds següents podran 
resultar beneficiàries, fins a un màxim de 20 actuacions, en els termes descrits a la 
convocatòria, subjecte a l’aprovació per part de l’òrgan concedent de la disponibilitat del 
crèdit i l'increment de la despesa autoritzada, essent aquesta resolució objecte de publicació 
al BOP. 
 
Sol•licituds i valoració  
 
El termini màxim de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 20 de desembre de 2013.  
 
Han presentat sol·licitud 40 ajuntaments.  
 
Del total de sol·licituds s’han valorat 33, havent quedat excloses un total de 7 sol·licituds, 
pels següents motius: 

 
- Per no haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i/o enviat a Sindicatura de 

Comptes abans del 31 d’octubre de 2013: 
 
Caldes d’Estrac 
Figaró-Montmany 
Guardiola de Berguedà 
Orpí 
Pujalt 
Sant Martí d’Albars 
Sant Quintí de Mediona 
 

- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), en 
els darrers 4 anys 

 
Guardiola de Berguedà 

 
En base als criteris establerts a les Bases Reguladores de la convocatòria s’ha procedit a 
valorar les 33 sol·licituds que havent-se presentat dins del termini, compleixen els requisits 
establerts a la Base 2 de les referides Bases Reguladores.  

 



 

 

NOM AJUNTAMENT CONV. ASGEL 31/10/2013 POBLACIÓ 01/01/2013 Coef. Necessitat (a) Coef gest.actual.(b) Coef. Col trib. ORGT ( c ) Coef int. ASGEL ( d) Total punts.
Font-Rubi 10/11/2005 1.415 1 2,5 6,4 6 15,9 1
Calldetenes 31/05/2005 2.511 1 5,5 6,4 3 15,9 2
Sant Pere de Vilamajor 04/04/2006 4.292 1 2 6,4 6 15,4 3
El Pont de Vilomara i Rocafort 20/05/2005 3.769 1 4,5 6 3 14,5 4
Sant Salvador de Guardiola 17/05/2005 3.122 1 2,5 6,4 4,5 14,4 5
Malla 17/05/2005 263 1 2,5 6 4,5 14 6
Sant Climent de Llobregat 17/05/2005 3.900 1 3 7 3 14 7
Vallgorguina 22/06/2005 2.745 1 2 6,4 4,5 13,9 8
La Pobla de Lillet 11/10/2005 1.192 1 3 5 4,5 13,5 9
Sant Cebrià de Vallalta 10/06/2005 3.368 0 2 7 4,5 13,5 10
Puig-reig 20/05/2005 4.301 1 2 6 4,5 13,5 11
La Torre de Claramunt 16/10/2009 3.827 1 3 6,4 3 13,4 12
Collbató 22/07/2005 4.367 1 1,5 6,4 4,5 13,4 13
Castellcir 12/05/2005 709 1 2,5 6,4 3 12,9 14
El Pla del Penedes 02/10/2009 1.195 0 2,5 7 3 12,5 15
Fonollosa 10/06/2005 1.446 1 1,5 4 6 12,5 16
Tagamanent 08/09/2005 318 1 2 6,4 3 12,4 17
Masies de Roda 12/07/2005 744 1 3,5 6 1,5 12 18
Castellví de la Marca 20/05/2005 1.619 1 2,5 7 1,5 12 19
Avinyò 10/06/2005 2.328 1 1,5 6,4 3 11,9 20
Montmajor 12/05/2005 463 1 3 4,6 3 11,6 21
Castellnou de Bages 12/07/2005 1.216 1 1 5 4,5 11,5 22
Sant Quirze Safaja 22/06/2005 671 1 1 6,4 3 11,4 23
La Granada 10/06/2005 2.067 1 2,5 6,4 1,5 11,4 24
Sant Julià de Cerdanyola 20/05/2005 248 1 2 6,4 1,5 10,9 25
Martorelles 14/09/2010 4.910 1 3,5 6 0 10,5 26
Sant Martí Sesgueioles 17/05/2005 382 1 1,5 6,4 1,5 10,4 27
Cercs 31/05/2005 1.259 1 1,5 6,4 1,5 10,4 28
Rellinars 10/06/2005 754 0 2 6,4 1,5 9,9 29
Calders 31/05/2005 955 1 1 6,4 1,5 9,9 30
Carme 12/07/2005 862 1 0,5 6,4 1,5 9,4 31
La Nou de Berguedà 17/05/2005 151 1 1,5 5 1,5 9 32
Cerdanyola del Vallès (EMD Bellaterra) 14/10/2010 2.730 1 1 0 0 2 33

Caldes d'Estrac 12/05/2005 2.763 Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 11/11/2013 (1)
Figaró-Montmany 12/07/2005 1.117 Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 06/11/2013 (1)
Guardiola de Berguedà 12/05/2005 988 Retiment del Compte General: 4/11/2013 (1)

Darrera aprovació inventari: 31/12/2011 (2)
Orpí Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 17/12/2013 (1)
Pujalt 19/11/2010 187 Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 4/12/2013 (1)
Sant Martí d'Albars Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 19/11/2013 (1)
Sant Quintí de Mediona Retiment del Compte General exerc. 2012 a Sindicatu ra: 12/11/2013 (1)

(1) No han aprovat el compte general 2012 i/o enviat a Sindicatura de Comptes abans 31/10/13

(2) Han aprovat als darrers 4 anys l'Inventari de béns i drets, compte de patrimoni: no compleixen un dels  requisits del punt 2 de les bases de la convocatòr ia

CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ
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D’acord amb l’exposat anteriorment, en el supòsit que l’òrgan concedent no aprovi la 
disponibilitat del crèdit referent a la quantia addicional prevista a la base 8ª, així com el 
corresponent increment de la despesa autoritzada, es proposa l’atorgament dels ajuts en 
espècie objecte de la present convocatòria als 10 ajuntaments següents que, d’acord amb 
l’anterior valoració, han obtingut més puntuació:  
- Font-Rubí                  
- Calldetenes       
- Sant Pere de Vilamajor                              
- El Pont de Vilomara i Rocafort   
- Sant Salvador de Guardiola   
- Malla       
- Sant Climent de Llobregat    
- Vallgorguina      
- La Pobla de Lillet     
- Sant Cebrià de Vallalta    

 
Els 2 ajuntaments que queden en reserva si es produeix alguna renúncia amb posterioritat a 
la resolució de concessió són els següents: 
- Puig-reig      
- La Torre de Claramunt    

 
En el supòsit que l’òrgan concedent aprovi la disponibilitat del crèdit referent a la quantia 
addicional prevista a la base 8ª, així com el corresponent increment de la despesa 
autoritzada, es proposa l’atorgament dels ajuts en espècie objecte de la present 
convocatòria als 20 ajuntaments següents que, d’acord amb l’anterior valoració, han 
obtingut més puntuació:  
- Font-Rubí                  
- Calldetenes       
- Sant Pere de Vilamajor                              
- El Pont de Vilomara i Rocafort   
- Sant Salvador de Guardiola   
- Malla  
- Sant Climent de Llobregat      
- Vallgorguina      
- La Pobla de Lillet     
- Sant Cebrià de Vallalta    
- Puig-reig      
- La Torre de Claramunt    
- Collbató      
- Castellcir      
- El Pla del Penedès  
- Fonollosa      
- Tagamanent  
- Masies de Roda 
- Castellví de la Marca 
- Avinyó     

 
Els 2 ajuntaments que queden en reserva si es produeix alguna renúncia amb posterioritat a 
la resolució de concessió són els següents: 
- Montmajor      
- Castellnou de Bages    

 
Barcelona, 26 febrer de 2014.”  
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En data 27 de febrer de 2014 es constitueix l’òrgan col·legiat previst en l’article 12·5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP núm. 13, 
annex 1, de 15 de gener de 2009), el qual ha estat integrat pel President delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, actuant com a President 
d’aquest òrgan, juntament amb el Director dels Serveis Econòmics, el Cap del Servei 
d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, el Cap de la Secció de Suport Municipal i el 
Director de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència, en 
representació de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
Vista l’acta de la sessió de 27 de febrer de l’esmentat òrgan col·legiat, la qual en allò 
que interessa es transcriu tot seguit: 
 
“L’òrgan col·legiat, després d’haver estudiat l’informe de valoració emès en data 26 de 
febrer de 2014 per l’òrgan instructor, analitza les implicacions econòmiques i 
financeres derivades de l’aprovació d’una quantia addicional de 150.000 €, per a 
finançar un màxim de 20 inventaris, en els termes de l’esmentat art. 58.2.a) del Real 
Decret 887/2006 i de les Bases Reguladores.  
 
Es conclou que tot i que existeix disponibilitat de crèdit amb càrrec a la partida 
2B000/938A0/22790 del pressupost 2014, aquesta no resulta suficient per finançar el 
màxim de 20 inventaris previst a les Bases Reguladores, motiu pel qual es proposa 
l’aplicació d’una quantia addicional de 75.000 €, a la concessió de noves actuacions 
(fins a un número màxim de 15 inventaris municipals), que es portarà a terme per 
acord de Junta de Govern, i que aprovarà la disponibilitat del crèdit i l'increment de la 
despesa autoritzada, essent aquesta resolució publicada al BOP. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, l’òrgan col·legiat manifesta la seva conformitat 
amb l’esmentat informe de valoració, i atesa la disponibilitat pressupostària, proposa 
l’atorgament dels ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns i 
serveis que conformen el patrimoni municipal als 15 ajuntaments següents: 
 
- Font-Rubí                  
- Calldetenes       
- Sant Pere de Vilamajor                              
- El Pont de Vilomara i Rocafort   
- Sant Salvador de Guardiola   
- Malla  
- Sant Climent de Llobregat      
- Vallgorguina      
- La Pobla de Lillet     
- Sant Cebrià de Vallalta    
- Puig-reig      
- La Torre de Claramunt    
- Collbató      
- Castellcir      
- El Pla del Penedès  
 
La proposta de concessió dels 5 darrers ajuntaments queda condicionada a l'aprovació 
per part de l'òrgan concedent de la disponibilitat dels crèdits referents a la quantia 
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addicional prevista a la base 8, del corresponent increment de la despesa autoritzada 
per acord de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2013 i de la seva publicació 
al BOP. 
 

Així mateix, fixa els Ajuntaments de Fonollosa i Tagamanent en reserva per tal que 
puguin resultar beneficiaris si es presenten renúncies posteriors a la resolució de 
concessió, o algun dels ajuntaments inicialment beneficiaris no compleix amb les 
seves obligacions.” 
 

En data 3 de març de 2014, la Presidència de la Diputació, mitjançant decret, resol 
declarar la disponibilitat de crèdit referent a la quantia addicional màxima prevista a la 
base 8 de les Bases Reguladores, per un import de 75.000 €, destinada a la concessió 
de cinc noves actuacions per a l’elaboració d’inventaris de béns i drets que conformen 
el patrimoni municipal, amb càrrec a la partida 2B000/938A0/22790 del pressupost 
2014, aprovant, així mateix, donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern 
per a la seva ratificació a la propera sessió que es celebri. 
 

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 3.3.e) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignant, 
cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, proposa al President de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració 
d’inventaris de béns i serveis que conformen el patrimoni municipal a 15 ajuntaments 
de la província de Barcelona, de conformitat amb la proposta següent, formulada per 
l’òrgan col·legiat: 
 

- Font-Rubí                  
- Calldetenes       
- Sant Pere de Vilamajor                              
- El Pont de Vilomara i Rocafort   
- Sant Salvador de Guardiola   
- Malla  
- Sant Climent de Llobregat      
- Vallgorguina      
- La Pobla de Lillet     
- Sant Cebrià de Vallalta    
- Puig-reig      
- La Torre de Claramunt    
- Collbató      
- Castellcir      
- El Pla del Penedès  
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Segon.- Fixar que els ajuntaments de Fonollosa i Tagamanent restaran en situació de 
reserva, i passaran a situar-se en la posició de beneficiaris en el cas de produir-se 
renúncies posteriors a la resolució de concessió o incompliments de les obligacions 
per part dels ajuntaments inicialment beneficiaris d’aquests ajuts. 
 
Tercer.-  Declarar exclosos els ajuntaments que es relacionen, per no complir algun 
dels requisits contemplats a les Bases Reguladores de la convocatòria de concessió 
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns: 
 

- Per no haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i/o enviat a 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de 2013: 

 
Caldes d’Estrac 
Figaró-Montmany 
Guardiola de Berguedà 
Orpí 
Pujalt 
Sant Martí d’Albars 
Sant Quintí de Mediona 
 

- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril), en els darrers 4 anys 

 
Guardiola de Berguedà 

 
Quart.-  Comunicar als ajuntaments beneficiaris que disposen d’un termini de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la notificació de la concessió, per a acceptar de forma 
expressa la realització de l’actuació objecte d’aquests ajuts, així com les condicions 
imposades en les seves bases reguladores. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
d’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntam ent de Sant Feliu Sasserra.-  
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:  
 
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra dos 
préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un 
import total de 113.980 €. 
 
Vista la petició efectuada per la secretària-interventora de l’Ajuntament, sol·licitant a la 
Diputació de Barcelona, poder refinançar tot el deute pendent en set anualitats. 
 
Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de 
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import 
pendent d’ingrés vers la Diputació (113.980) €. 
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Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada 
al BOPB de 23 de desembre de 2013), correspon a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

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

“ CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE D EUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASERRA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, 
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 23 de desembre de 
2013, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia, 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU SASSERRA, representat per l’Alcalde, Sr. Josep Romero 
Beltran, i assistit per la Secretaria de l’Ajuntament, Sra. M. Luisa Borrós Gómez. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 

diversos crèdits a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per 
retornar un import total de 113.980 € (d’on 31.980 € corresponen a quotes vençudes i 
82.000 € a l’import de les quotes que tenen el seu venciment en els exercicis 2014 a 
2020) 

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

sol·licitat a la Diputació de Barcelona poder renegociar els crèdits amb un 
refinançament dels mateixos repartint l’import de les quotes vençudes en sis 
anualitats (de 2015 a 2020). 

  
III. Que per tal d’instrumentar aquest fraccionament s’ha proposat formalitzar un conveni, 

la minuta del qual ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, de data ...................... de 2014. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
té amb la Diputació de Barcelona, per import de cent tretze mil nou-cents vuitanta 
(113.980)€ corresponent a les anualitats pendents dels crèdits que se li han concedit a 
través de la Caixa de Crèdit i que a continuació es detallen: 
 
Crèdits de la Caixa de Crèdit   
 
Exp. 01/00140 –Reforma de l’Edifici Ca les Monjes ....................................................24.000 € 
Exp. 10/00192 – Inversions 2006-2010 ....................................................................... 89.980 € 
 
            TOTAL   113.980 € 
 
Segon.-  Obligacions 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de set anys, d’acord amb el següent 
quadre d’amortització: 

 

  DATA  ANUALITAT  
IMPORT 

INTERESSOS 
 IMPORT 
CAPITAL  

 PENDENT 
AMORTITZAR  

     
30.06.2014 22.000 0,00 22.000 91.980 
30.06.2015 16.980 0,00 16.980 75.000 
30.06.2016 15.000 0,00 15.000 60.000 
30.06.2017 15.000 0,00 15.000 45.000 
30.06.2018 15.000 0,00 15.000 30.000 
30.06.2019 15.000 0,00 15.000 15.000 
30.06.2020 15.000 0,00 15.000         0 

     
T O T A L S:  113.980 0,00 113.980  

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

 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra i a l’ORGT 
per al seu seguiment i efectes. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montmeló, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/8521.-  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 25/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montmeló de data 21 d'octubre de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de modificació de la 
senyalització horitzontal i vertical, a la carretera BV-5156 del PK 0+261 al PK 0+541, 
ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Montmeló (expedient 
núm. 2013/8521). 
 
En data 30/01/2014 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 Montmeló en data 21 d'octubre 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:   
 



 

24/82 

- 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, de les voreres afectades per les 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 
 

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. 
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- 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. 

 
- 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. 
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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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Montmeló en relació amb l’expedient número 2013/8521. 
 
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 Montmeló, 
autorització d’obres de modificació de la senyalització horitzontal i vertical, a la 
carretera BV-5156 del PK 0+261 al PK 0+541, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Montmeló (expedient núm. 2013/8521), 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 Montmeló, amb domicili a 
efectes de notificacions a Montmeló (08160), Plaça de la Vila, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.        
A. S. S. en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX .- 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 22/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A. S. S. de data 20 de novembre de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera 
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BV-5031 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt 
(expedient núm. XXXX/XXXX). 
 
En data 30/01/2014 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. A. S. S. en data 20 de novembre 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:   

 
- Es col·locarà el mirall d’acord amb l’oficial especial de permisos, i en tot cas, a una 

distància de la calçada  igual o superior a 1.50 m, la part que més sobresurti del 
mateix. No es col·locarà en un lloc que pugui obstruir la cuneta ni cap itinerari de 
vianants.  Anirà a càrrec del sol·licitant la conservació i manteniment del mirall.  
 
Es retirarà l’autorització en cas de que es demostri un perill potencial pel trànsit o 
vianants.  

 
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. 
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- 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. 

 
- 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. 
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- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Sr.       
A. S. S. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. S. S., autorització d’obres 
d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-5031 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal d’Arenys de Munt (expedient núm. XXXX/XXXX), 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.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. S. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/9918.-  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 04/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 27 de novembre de 2013 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de retirar soca i construcció 
de dos guals peatonals per millorar l'accessibilitat dels vianants amb mobilitat reduïda, 
a la carretera BV-5103 del PK 0+536 al PK 0+540, ambdós marges, tram urbà, al 
terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2013/9918). 
 
En data 30/01/2014 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 Cardedeu en data 27 de novembre 
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 de les voreres afectats per les 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. 

 
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. 

 
- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Cardedeu en relació amb l’expedient número 2013/9918. 
 
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 Cardedeu, 
autorització d’obres de retirar soca i construcció de dos guals peatonals per millorar 
l'accessibilitat dels vianants amb mobilitat reduïda, a la carretera BV-5103 del PK 
0+536 al PK 0+540, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu 
(expedient núm. 2013/9918), 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.-  Notificar la present resolució a Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Plaça Sant Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Camping 
La Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2013/9 962.- 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 05/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Camping La Tordera de data 29 de novembre de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’Instal·lació de rètol S-107, a 
la carretera BV-6001 al PK 3+447, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Malgrat de Mar (expedient núm. 2013/9962). 
 
En data 22/01/2014 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 La Tordera en data 29 de novembre 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:   
 
- 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. 
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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 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Camping La Tordera en relació amb l’expedient número 2013/9962. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Camping La Tordera, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol S-107, a la carretera BV-6001 al PK 3+447, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2013/9962), 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.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Camping La Tordera, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Martorell, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/84.-  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 09/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Martorell de data 07 de gener de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera C-243b del PK 0+740 al PK 
0+780, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Martorell les obres 
següents: 
 

• Condicionament d'accés existent. 
• Construcció de mur. 
 

En data 13/01/2014 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 l’Ajuntament de Martorell en data 08 de gener de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 104.e i 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:   
 
- No es podran situar murs de contenció en la zona de domini públic, es a dir a menys 

de 3 m de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
- Es garantirà la continuïtat a les aigües que circulen per les cunetes conduint les 

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.  
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Per tal que el futur manteniment de la tanca de contenció sigui duta  a terme per 

Diputació de Barcelona, caldrà que el model d’aquesta s’ajusti a l’estàndard definit 
per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures. 

 
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. 

 

- 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. 
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- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Martorell en relació amb l’expedient número 2014/84. 
 
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 Martorell, autorització 
per a realitzar, a la carretera C-243b del PK 0+740 al PK 0+780, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Martorell les obres següents: 
 

• Condicionament d'accés existent. 
• Construcció de mur. 
 

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. 
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Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Martorell, amb domicili a 
efectes de notificacions a Martorell (08760), carrer Pl. de la Vila, n. 46, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. M. G. en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX .- 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 04/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. M. G. amb la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de muntatge i desmuntatge de bastida per a la 
reparació d'una façana en mal estat, a la carretera BV-5128 al PK XXXX, marge 
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (expedient núm. 
XXXX/XXXX). 
 
En data 30/01/2014 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. M. G. en data 04 de gener de 2014 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:   
 
Obres d'urbanització 
 
- Només es podrà realitzar desviaments de trànsit quan es realitzin les tasques de 

muntatge i desmuntatge de la bastida. Aquest desviaments hauran de estar 
correctament senyalitzats i balisats i complint en tot moments amb la norma 8.3.I.C. 
de carreteres. 

 
- En general, s’ hauran de complir amb la normativa vigent de senyalització d’obres. 
 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la bastida i vorera afectats per les 

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. 

 
- Es donarà continuïtat als vianants per les voreres, aquestes compliran amb el que 

disposa la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques.  

 
- S’evitarà en tot moment la caiguda de objectes o materials a la calçada de la 

carretera. 
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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. 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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. M. G. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. G., autorització d’obres de 
muntatge i desmuntatge de bastida per a la reparació d'una façana en mal estat, a la 
carretera BV-5128 al PK XXXX, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Cebrià de Vallalta (expedient núm. XXXX/XXXX), 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. M. G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mármoles Franjos SL, en resolució de l’expedient nú m. 2014/115.- 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 27/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Mármoles Franjos, S.L. de data 10 de desembre de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a 
la carretera BV-2002 al PK 3+380 marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 2014/115). 
 
En data 24/01/2014 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 Mármoles Franjos, S.L. en data 10 de desembre de 
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 84 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:   
 
- Durant les obres, 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. 
 
- La possible instal·lació de bastides s’efectuarà fora de la zona de domini públic, es a 

dir, a més de 3 m de l’aresta exterior de l’explanació. Aquestes estructures auxiliars 
no podran estar instal·lades més de 30 dies. 

 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 

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. 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Mármoles Franjos, S.L. en relació amb l’expedient número 2014/115. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Mármoles Franjos, S.L., autorització 
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-2002 al PK 3+380 marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 
2014/115), 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.-  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 Mármoles Franjos, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Transports Rosendo Quintana, SA, en resolució de l’ expedient núm. 2014/164.-  
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 08/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Transports Rosendo Quintana, S.A. de data 3 de gener de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació de 
dues zones de rentat manual de vehicles, a la carretera C-153 del PK 2+950 al PK 
2+998, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (expedient núm. 
2014/164). 
 
En data 24/01/2014 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 Transports Rosendo Quintana, S.A. en data 3 de 
gener de 2014 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 
 
- 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. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
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- 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. 

 
- 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. 

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

degudament autoritzats. 
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- 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. 
 
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 95 €, per concessió d'autoritzacions en 
trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i ampliació d'edificis. 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Transports Rosendo Quintana, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/164. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Transports Rosendo Quintana, S.A., 
autorització d’obres d’instal·lació de dues zones de rentat manual de vehicles, a la 
carretera C-153 del PK 2+950 al PK 2+998, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Vic (expedient núm. 2014/164), 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 95 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova 
construcció i ampliació d'edificis.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Transports Rosendo Quintana, S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. G. W.  
en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX.-  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 19/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. G. W. de data 23 de desembre de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BP-2126 al PK XXXX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Font-rubí les obres següents: 
 

• Condicionament d'accés existent. 
• Execució de reixa interceptora. 
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En data 21/01/2014 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. G. W. en data 23 de desembre 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 complint les condicions 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. 
 
- 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. 

 
- 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, reixa interceptora equivalent 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. 
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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. 

 
- 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. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Sr.      
G. W. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. G. W., autorització per a realitzar, 
a la carretera BP-2126 al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Font-rubí les obres següents: 
 

• Condicionament d'accés existent. 
• Execució de reixa interceptora. 

 
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.-  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. G. W., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. C. A. en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX .- 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 13/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J. C. A. de data 8 de gener de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la tala d’arbres, a la carretera BV-5213 del PK XXXX al PK XXXX, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tavèrnoles (expedient núm. 
XXXX/XXXX). 
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En data 24/01/2014 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. C. A. en data 08 de gener de 2014 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:   

 
- 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. 

 
- 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. 
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- 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 
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. 
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- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Sr.       
J. C. A. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Sr. J. C. A., autorització per a la tala 
d’arbres, a la carretera BV-5213 del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Tavèrnoles (expedient núm. XXXX/XXXX), 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.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. C. A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, SA, en resolució de l’expedient n úm. 2014/503.-  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 17/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Terranova Papers, S.A. de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització a la carretera BV-2131 del PK 1+320 al PK 1+390, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Pobla de Claramunt, per a la realització 
de les següents obres 
 
• Enjardinament del talús.,  
• Instal·lació de xarxa d'aigua per a reg. 
 
En data 04/02/2014 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 Terranova Papers, S.A. en data 17 de gener de 2014 
i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a, 104.d  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:   
 
Instal·lació de conducció en paral·lelisme 

 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- Els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic de la carretera i amb 

justificació en la franja de domini públic  
 
Enjardinament de talús 

 
- 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. 

 
- No es podrà efectuar cap plantació d’arbres dins de la zona de domini públic. 

 
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 
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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. 

 
- 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, 
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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. 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 per 
Terranova Papers, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/503. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Terranova Papers, S.A., autorització 
d’obres de Enjardinament del talús., Instal·lació de xarxa d'aigua per a reg., a la 
carretera BV-2131 del PK 1+320 al PK 1+390, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Pobla de Claramunt (expedient núm. 2014/503), 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 Terranova Papers, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, en  resoluci ó de l’expedient núm. 
2014/717.- 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 22/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellví de la Marca de data 10 de desembre 
de 2013 en el qual es sol·licita autorització a la carretera BV-2176, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal de Castellví de la Marca, per a la realització de les següents 
obres: 
 
• Urbanització, del PK 2+540 al PK 2+590 
• Construcció de nou accés, al PK 2+540. 
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme, del PK 2+540 al PK 2+590.  
 
En data 04/02/2014 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 l’Ajuntament de Castellví de la Marca en data 10 de 
desembre 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:   
 
Construcció de vorera: 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- 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. 

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 

Construcció de nou accés 
 

- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent.  

 
- 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. 

 
- 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. 

 



 

63/82 

- 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). 
 
- 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. 
 
Instal·lació de conduccions en paral·lelisme 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi 

restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- En general els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic de la carretera, 

llevat que es disposi el contrari en les condicions específiques de l’autorització. 
 
- En trams de sòl classificat com a urbà, els paral·lelismes de serveis podran anar per 

domini públic, preferentment en el metre més exterior respecte de la calçada de la 
carretera i sempre per sota de vorera o zona convenientment pavimentada i 
protegida per tal de no destorbar les tasques de conservació i explotació de la via. 

 
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. 
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- 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. 

 
- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 Castellví de la Marca en relació amb l’expedient número 2014/717. 
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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 Ajuntament de Castellví de la Marca, 
autorització a la carretera BV-2176 del PK 2+540 al PK 2+590, marge dret, tram urbà, 
al terme municipal de Castellví de la Marca, per a la realització de les següents obres: 
 
• Urbanització,  
• Construcció de nou accés,  
• Instal·lació de conducció en paral·lelisme.  
 
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 Castellví de la Marca, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellví de la Marca (08732), Av. Catalunya, 6, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que desestima el recurs de reposició presentat pel C. V. C., en 
relació amb l’expedient núm. 2013/5833.-  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: 
 
1. Antecedents 
 
En data 12 de juliol de 2013, va tenir entrada al Registre general de  la Diputació de 
Barcelona, escrit del C. V. C. en el qual es sol·licitava autorització per a la instal·lació 
d’uns rètols indicatius als punts quilomètrics 40+902 i 40+906 de la carretera BP-5107 i 
als punts quilomètrics 4+585 i 4+590 de la carretera BV-5108, ambdós marges, tram 
no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient número 2013/5833). 
 
D’acord amb l’informe emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, de data 20 d’agost de 2013, i d’acord amb l’establert en l’article 94 
del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
carreteres, la citada autorització va ser denegada per acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 10 d'octubre de 2013. 
 
2. Recurs de reposició 
 
En data 4 de desembre de 2013 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, escrit de la senyora J. C. G. pel qual interposa recurs de reposició contra 
l’acord data de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 10 d'octubre de 2013 
esmentat al punt anterior al·legant que l’activitat d’assistència als animals de 
companyia és un servei d’assistència sanitària facultat per a la col·locació dels rètols 
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informatius previstos en els articles 93 i 94 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
3. Fonaments jurídics 
  
De conformitat amb l’article 113.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’han de 
decidir totes les qüestions que plantegi el procediment, hagin estat al·legades o no 
pels  interessats, i la resolució haurà de ser congruent amb les peticions formulades 
pel recurrent sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació inicial. 
 
Entén aquesta Gerència que, en primera instància, interessa aclarir a quin tipus de 
rètol es refereix la pretensió de l’interessat, per després determinar si és autoritzable la 
seva instal·lació. 
 
La petició d’autorització fa referència a la instal·lació de rètols indicatius. D’acord amb 
l’article 97 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, els rètols indicatius ho són d’establiments mercantils o 
industrials i han de reunir els següents requisits: 
 
a. Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat, és a dir, en la 

mateixa finca i a una distància màxima de 8m respecte de l’edificació.  
b. Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l’establiment, sense 

incloure cap informació addicional.  
 
Tenint en compte els punts quilomètrics en els quals es sol·licita la instal·lació, la 
petició d’autorització del C. V. C. no pot estar referida a la instal·lació de rètols 
indicatius, en estar aquests ubicats en un accés a un vial municipal, entenent, per tant, 
que existeix un error en la qualificació del rètols i que el que en realitat es pretén 
sol·licitar és la instal·lació de senyals d’indicació.  
 
Els senyals d’indicació estan regulats, als articles 158 i següents del Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació 
per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat vial aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 
de març. Disposa el citat article que els senyals d’indicació tenen per objecte facilitar a 
l’usuari de les vies certes ubicacions que els hi poden ser d’utilitat. Així mateix, 
estableix que els senyals d’indicació poden ser senyals de servei. 
 
Els citats senyals de servei estan regulats, d’una banda, al Reglament general de 
circulació i, d’altra banda, al Reglament general de carreteres. 
 
Pel que fa a la regulació del Reglament general de circulació, l’article 161 estableix 
que els senyals de servei informen d’un servei de possible utilitat per als usuaris de la 
via. En relació amb el format dels referits senyals, d’acord amb l’article 134 del 
Reglament general de circulació, s’ha d’estar al que disposa el Catàleg oficial de 
senyals de circulació, en el qual s’especifica la forma i el significat dels senyals, així 
com el seu color, disseny, dimensions i sistema de col·lació. La forma, símbols i 
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nomenclatura dels senyals així com els documents que constitueixen el Catàleg oficial 
de senyals de circulació figuren a l’Annex I del citat Reglament. 
 
D’acord amb l’establert a l’Annex I del reglament General de Circulació, forma part del 
Catàleg oficial de senyals de circulació la Norma de carreteres 8.1-IC relativa a la 
senyalització vertical, que regula a l’apartat 9.24 els senyals d’indicació.  
 
Al·lega la senyora J. C. G. R. en el seu escrit d’interposició de recurs el caràcter 
sanitari de la professió veterinària i del centre veterinari peticionari amb rellevància en 
salut pública, d’acord amb el que preveu la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d’Ordenació de les professions sanitàries, així com les implicacions directes de 
l’exercici de la veterinària en la protecció de la salut pública i l’obligació de les 
persones posseïdores d’animals de companyia de prestar les atencions sanitàries 
bàsiques per tal de garantir la seva salut, d’acord amb el que disposa la Llei catalana 
de protecció dels animals. 
 
Sense negar el caràcter sanitari de la professió veterinària, la instal·lació dels rètols 
sol·licitats ha de complir amb la normativa reguladora dels mateixos:  
 
D’una banda, la Norma 8.I-IC relativa a la senyalització vertical defineix quins són els 
senyals de serveis considerants d’assistència sanitària, establint que aquests són els 
S-100 i S-101, que fan referència respectivament a llocs de socors o de serveis 
d’ambulància. 
 
D’altra banda, el Reglament general de carreteres, en l’article 94, relatiu als senyals de 
servei, classifica aquests senyals i disposa el següent: 
 
“94.1 Els senyals de servei es classifiquen en essencials i no essencials. 
94.2 Són essencials els senyals que informen sobre l'existència de serveis 
d'assistència sanitària, àrees de descans i gasolineres, així com sobre l'existència 
d'hotels, restaurants, cafeteries, tallers de reparació i informació turística sempre que 
se situïn en àrees o zones de servei amb presència de gasolineres. 
 
La resta dels senyals de servei tenen el caràcter de no essencials i s'han d'emprar 
amb caràcter restrictiu, prèvia justificació de la seva rellevància i conveniència. 
 
94.3 Amb caràcter general s'ha de procurar situar els senyals de servei de forma 
independent de la pròpia senyalització viària.” 
 
Per tot l’exposat, en atenció al que disposa el Reglament general de circulació, la 
Norma 8.1-IC i el Reglament general de carreteres, els senyals que interessa instal·lar 
al C. V. C. relatius a un centre veterinari no es poden considerar d’assistència sanitària 
i, per tant, tal i com establia l’informe emès en data 20 d’agost de 2013 pels tècnics de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, han de ser classificats, 
d’acord amb l’article 94 del Reglament general de carreters, com a senyals de servei 
no essencials que s’han d’emprar amb caràcter restrictiu prèvia justificació de la seva 
rellevància i conveniència, atès que la profusió de senyals va en contra de la seguretat 
viària. 
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En tant senyal no essencial no recollit expressament en el Catàleg oficial, la seva 
possible ubicació estaria regulada en l’apartat 9.24.7 de la Norma 8.1-IC que disposa 
que es faran servir un cop justificada la seva conveniència i rellevància amb el criteri 
més restrictiu possible, col·locant-se a una distància de 150 a 250 metres de l’accés de 
la sortida directa e immediata, entenent com a tal que l’accés s’efectuï sense travessar 
cap nucli de població ni cap altra via pública diferent de la que connecta amb aquella. 
En tant el centre veterinari no està al costat de la carretera, sinó que es troba dins d’un 
nucli urbà, nucli que sí està senyalitzat des de la carretera, la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tal com ja va posar de manifest en l’informe tècnic 
de data 20 d’agost de 2013, entén que no es poden instal·lar els senyals en la ubicació 
sol·licitada. 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre 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.-  Admetre a tràmit el recurs de reposició de data 4 de desembre de 2013, 
presentat en la mateixa, per la senyora J. C. G. R., contra l’acord de la Junta de 
Govern de data 10 d’octubre de 2013, pel qual es va denegar l’autorització 
d’instal·lació de quatre rètols als punts quilomètrics 40+902 i 40+906 de la carretera 
BP-5107 i als punts quilomètrics 4+585 i 4+590 de la carretera BV-5108 sol·licitada pel 
C. V. C.. (expedient 2013/5833) per tal com es va presentar en temps i forma. 
 
Segon.- Desestimar íntegrament el recurs admès a tràmit al paràgraf anterior, de 
conformitat amb els raonaments i motivacions que figuren a la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a C. V. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Fonollosa, als  efectes de l’execució de les 
obres del projecte constructiu de les obres d’“Esta bilització del talús situat a la 
carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126. T. M. Fonollosa”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Atès que, en el terme municipal de Fonollosa, la Diputació de Barcelona és 
l’administració titular de la carretera BV-3008, gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Fonollosa ha manifestat la necessitat de que es duguin a 
terme actuacions per tal d’estabilitzar i consolidar el talús rocós de la seva titularitat 
existent prop de l’esmentada carretera BV-3008, entre els p.k. 6,000 i 6,126. A més de 
beneficiar a les edificacions existents sobre el talús, l’actuació també beneficiarà a la 
carretera, doncs evitarà la caiguda de pedres sobre la calçada 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha valorat en 403.405,41 €, IVA inclòs, el cost de 
les obres esmentades, consistents en el sanejament de les zones deteriorades del 
talús, i la col·locació de diferents elements estabilitzadors com són malla de cable, 
malla de triple torsió, de gabió. Així mateix, s’instal·laria una barrera dinàmica per 
evitar la caiguda de blocs a la carretera. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha contractat la redacció del projecte constructiu 
de les obres d’“Estabilització del talús situat a la carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 
al 6,126. T.m. Fonollosa” (Codi: 4024OB01), que té l’import total abans referit de 
403.405,41 €, IVA inclòs. 
 
Atès que, amb l’objecte de regular la implementació per part de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Fonollosa de les actuacions necessàries per a 
l’execució de les obres, així com les seves competències respectives en ordre a la 
conservació i manteniment de les obres, una vegada executades, s’ha redactat la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar per ambdues administracions, el qual 
determina les obligacions respectives que assumeixen per arribar a la seva execució 
així com les seves obligacions de conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra 
executada, després que s’hagi procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar 
per aquesta Diputació.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran a càrrec de la pròpia Diputació, 
resulta procedent efectuar una retenció de crèdit per l’import de 403.405,41 €, 
corresponent a l’import del pressupost a executar per aquesta Diputació segons les 
clàusules del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 
del vigent Pressupost de despeses de l’exercici 2014. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
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Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
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. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, 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 23/12/2013. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Fonollosa, amb la finalitat de regular les obligacions 
derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Estabilització del talús 
situat a la carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126. T.m. Fonollosa” (Codi: 
4024OB01), d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

 (...) 
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“ CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE F ONOLLOSA SOBRE 

LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS CTRA. BV-3008 P.K. 6,000-6,126 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, 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 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, 
Sr. Jaume Serarols Bertran, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Rosa Mª Vila 
Pallerola. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-3008, en el terme municipal 
de Fonollosa, que és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 
 
II. L’Ajuntament de Fonollosa té intenció estabilitzar i consolidar el talús rocós de la seva 
titularitat existent prop la carretera BV-3008, entre els pk 6+000 i 6+126. A més de beneficiar 
a les edificacions existents sobre el talús, l’actuació també beneficiarà a la carretera, doncs 
evitarà la caiguda de pedres sobre la calçada 
 
III. La Diputació de Barcelona ha valorat el cost de les obres, establint-se en 403.405,41 €, 
IVA inclòs. Les obres consisteixen en el sanejament de les zones deteriorades del talús, i la 
col·locació de diferents elements estabilitzadors com són malla de cable, malla de triple 
torsió, de gabió. Així mateix, s’instal·larà una barrera dinàmica per evitar la caiguda de blocs 
a la carretera. 
 
IV. La Diputació de Barcelona ha contractat a la consultoria especialitzada Eurogeotecnica, 
que ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Estabilització del talús situat a la 
carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126. T.m. Fonollosa” (Codi: 4024OB01), amb 
l’import total abans referit. 
 
V. L’objecte del present conveni consisteix en la implementació per part de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Fonollosa dels compromisos que s’especifiquen en els 
pactes següents  
 
VI. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fonollosa, té per objecte regular, d’acord amb la proposta del 
referit conveni, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a les 
actuacions necessàries per a l’execució de les obres, així com les seves competències 
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una vegada executades.  
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VII. La minuta del conveni va ser aprovada per  acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ........ 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Entitats que el subscriuen i objecte del c onveni 
  
El present conveni, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fonollosa, té per 
objecte regular la col·laboració de les parts signatàries preveient les actuacions necessàries 
en relació a l’execució, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de les obres de següents:  

 
Actuació a 
realitzar  

Projecte constructiu d’’Estabilització del talús situat a la carretera BV-3008 
entre els p.k. 6,000 al 6,126. T.m. Fonollosa”  
(Codi: 4024OB01)”. 

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

 
• Per part de la Diputació:  

 
L’aportació econòmica de la Diputació a l’actuació objecte d’aquest conveni serà de 
403.405,41 €, corresponent a l’import total, IVA inclòs, del referit projecte d’obres i anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104  del Pressupost de despeses de 
l’exercici 2014. 
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de l’execució de les actuacions 
següents, a les quals es refereix aquest conveni, les quals aniran al seu càrrec : 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Estabilització del talús situat a la 

carretera BV-3008 entre els p.k. 6,000 al 6,126. T.m. Fonollosa” (Codi: 4024OB01)”, 
redactat per Eurogeotecnica, empresa especialitzada contractada per la Diputació de 
Barcelona. 

 
- la licitació de les obres objecte de l’esmentat projecte constructiu,  
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

contractes externs de serveis. 
  

• Per part de l’Ajuntament de Fonollosa 
 

Malgrat que la direcció de les obres serà finançada per la Diputació, l’Ajuntament de 
Fonollosa, haurà de nomenar un tècnic pel seguiment de les obres per part de l’Ajuntament. 
 
Com que l’execució de les obres per part de la Diputació de Barcelona es durà a terme en 
un talús i terrenys, que són íntegrament de jurisdicció i titularitat  municipal, és necessària 
l’autorització prèvia per part de l’Ajuntament, de les obres a executar per la Diputació 
 
La signatura d’aquest conveni suposa l’autorització de les obres i acceptació del citat 
projecte, per part de l’Ajuntament. 



 

74/82 

Un cop finalitzades les obres, la signatura per totes les parts indicades (contractista, tècnic 
designat per l’Ajuntament i tècnics designats per Diputació de Barcelona) comportarà la 
recepció per part de l’Ajuntament de Fonollosa de les obres executades. 
 
Al ser de titularitat de l’Ajuntament la zona objecte de les obres, l’Ajuntament de Fonollosa 
haurà de seguir fent-se càrrec de la conservació, manteniment i millora del talús, una 
vegada finalitzades les mateixes, incloent les obres objecte d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament col·laborarà en les tasques accessòries a l’obra, com poden ser ajudes a la 
vialitat a través de l’assistència de la Guàrdia Urbana, informació veïnal, etc.  
 
Així mateix, l’Ajuntament efectuarà la cessió temporal i gratuïta a favor de la Diputació, 
durant el transcurs de les obres, dels terrenys municipals necessaris per a ocupacions 
associats a l’execució de les obres. 
 
Al ser el talús de titularitat municipal, l’Ajuntament de Fonollosa es fa responsable 
patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament 
d’aquells elements de les obres de les quals n’assumeixin la conservació i el manteniment, 
segons l’indicat anteriorment.  
 
Tercer.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra 
executada que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes 
anteriors. 
 
Quart.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Cinquè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Sisè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals 
tots aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg 
de l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
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Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Setè.- 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.  

 
Vuitè.- Marc normatiu  
 
8.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, constitueixen la llei del present conveni.  
 
8.2: El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 
següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada 

per instrument de 20 de gener de 1988.  
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 

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

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

contractació de les administracions públiques.  
- El Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

carreteres 
- El Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Fonollosa: Jaume Serarols Bertran, Alcalde President; Rosa Mª Vila 
Pallerola, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i Tamayo, 
Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                               (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import de 403.405,41 €, corresponent a l’import del 
pressupost de les obres a executar per aquesta Diputació segons les clàusules del 
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent 
Pressupost de despeses de l’exercici 2014. 
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Tercer.-   Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Fonollosa, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part del 
legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat Ajuntament que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a provar l’expedient de 
contractació de la concessió demanial per a l’ús pr ivatiu i explotació de les 
vinyes i les terres de conreu de les finques de la Muntada i el Marquet de les 
Roques, propietat de la Diputació de Barcelona dins  l’àmbit del parc natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, així com l’ús de l’ habitatge del Mas de la Muntada 
com a habitatge permanent familiar.-  Fou retirat el present Dictamen. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteni ment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Barberà de l Vallès, per a l’actuació 
”Mesures d’estalvi energètic al municipi”, d’import  dos-cents mil (200.000) €.-  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: 
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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. 
 
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. 
 
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 12.2 de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
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 de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Barberà del Vallès  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Mesures d’estalvi energètic  
Codi XGL 14/X/101063 
Aportació de la 
Diputació 

200.000€ 

2013                      

2014 143.000€ 
2015   57.000€ 

2016                      
Periodificació 

2017                      
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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 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ...............................................en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 
(núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS, 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. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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 .................. 
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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 Barberà del Vallès 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 Barberà del Vallès  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Mesures d’estalvi energètic  
Codi XGL 14/X/101063 

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: 

 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 200.000€ 

2013                      
2014 143.000€ 
2015  57.000€ 

2016                      
Periodificació 

2017                      
Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76240 

         
2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
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Tercer. Vigència del conveni 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 

 
Quart. Execució i justificació de despeses  
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre 
de 2017, termini d’execució de l’actuació.  

3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  

5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

7.  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. 

 
Cinquè. Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats. 
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè.  Identificació de l’actuació   
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè. Documentació tècnica  
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. 
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2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Novè. Tancament  
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts 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, 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 200.000 €, amb la següent 
distribució pressupostària: 143.000€ càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu i 57.000 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/172.../762... del pressupost de l’exercici del 2015, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart. - Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 2014 Anualitat 2015 
143.000 € 57.000 € 

 
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
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, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les  
11 hores i 25 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


