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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 24 D’ABRIL DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 24 d’abril 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 senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,  
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal,  Joan Carles García i 
Cañizares, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon 
Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc 
Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats diputades amb veu però 
sense vot següents: senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i Vilaseca, 
Andreu Carreras i Puigdelliura,  senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon 
Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
i la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Jaume Ciurana i Llevadot. 
 
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 10 d’abril de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
331/12, interposat per S. V. G. i E. C. V. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-5011, com a conseqüència de l’existència de graveta a la 
calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a indemnitzar els recurrent en la 
quantitat total de dos mil set-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(2.784,84) €. 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni tipus a 
formalitzar amb els ens locals de la província de Barcelona sol·licitants d’assistència 
tècnica integral en formació en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Intervenció General 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte 
l’atorgament de l’ajut en espècie consistent en l’elaboració de l’inventari de béns 
efectuat a l’Ajuntament de Puig-reig, en no complir els requisits establerts a les Bases 
reguladores de la convocatòria, i aprovar-lo a favor de l'Ajuntament de Fonollosa.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Comerç Urbà 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la 
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis, any 2014, per un 
import total de dos-cents mil (200.000) €. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar la subvenció a la 
Fundació Innovació Acció Social atorgada en el marc de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, per a l’any 
2012. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
7.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
la Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/9623. 
 
8.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Gestió 
Viària SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/9364. 
 
9.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2013/9502. 
 
10.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2013/10156. 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 2014/443. 
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12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2014/846. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2014/914. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. R., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/1281. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.            
G. M. B., en resolució de l’expedient núm. 2014/1330. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.            
M. C. C., en resolució de l’expedient núm. 2014/1346. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1373. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Carme, en resolució de l’expedient núm. 2014/1506. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1565. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. LL. A., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/1672. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1731. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la modificació d’una autorització d’obres a favor 
del Servei Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/8613. 
 

Convenis de col·laboració 
 

23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar  per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de la Diputació de 
Barcelona, de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la travessera 
de la carretera BV-5128, entre els p.k. 28+165 i 28+290. T.M. Sant Pol de Mar” i la 
definició dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 
 

24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, en el marc del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte 
constructiu de la travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-
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2127 p.k. 0+000 i el p.k. 0+550 al T.M. de Vilobí del Penedès” i la definició dels àmbits 
propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (bases) i per delegació de la 
Presidència (convocatòria), aprovar les bases específiques i la convocatòria per a 
l’atorgament dels premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la 
divuitena edició dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2014, per 
un import de tretze mil dos-cents (13.200) €.  
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la realització del 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2014 i el seu 
Programa Tècnic. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 10 d’abril de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 10 d’abril 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 de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que estima el 
recurs núm. 331/12, interposat per S. V. G. i E. C.  V. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carret era BV-5011, com a conseqüència 
de l’existència de graveta a la calçada, i condemna  la Diputació de Barcelona a 
indemnitzar els recurrent en la quantitat total de dos mil set-cents            
vuitanta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims ( 2.784,84) €.- 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. 1 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 331/2012-2, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per S. V. G. i E. C. V. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 5 de juny de 
2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys personals i materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-5011 en col·lidir amb la barana de dita via després de perdre el control 
del vehicle amb el qual circulaven per causa de la graveta existent al paviment. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència i 
segons l’informe policial que acredita que 24 hores abans de l’accident ja s’havia 
informat al telèfon d’emergències 112 de l’existència de grava en el mateix punt viari 
on es va produir el fet, es constata un mal funcionament del servei provincial de 
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vigilància i manteniment i, per tant, l’existència de responsabilitat patrimonial 
administrativa. 
 
Vist que, segons els parts mèdics i les factures, la quantia total dels danys queda 
acreditada en 2.784,84 €. 
 
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. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat 331/2012-2, que estima 
el recurs contenciós administratiu interposat per S. V. G. i E. C. V. contra la resolució 
de la Diputació de Barcelona, de 5 de juny de 2012, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5011 en col·lidir amb la barana 
de dita via després de perdre el control del vehicle amb el qual circulaven per causa de 
la graveta existent al paviment. En conseqüència: 

 
1. Anul·la la resolució impugnada. 
 
2. Condemna la Diputació de Barcelona a abonar a S.V.G. la quantitat de 

2.207,84 € i a E.C.V. la quantitat de 577,78 €. 
 
3. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona. 

 
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. 1 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar el Conveni 
tipus a formalitzar amb els ens locals de la provín cia de Barcelona sol·licitants 
d’assistència tècnica integral en formació en el ma rc del règim regulador del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs L ocals 2012-2015”.-  La Junta, 
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de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2014, 
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, el Catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la 
concessió de recursos.  
 
D’acord amb l’article 6 de l’esmentat règim, per concessió directa, es concertaran els 
recursos tècnics i materials. 
 
Un dels productes  inclosos en el catàleg és l’Assistència Tècnica Integral en 
Formació” adreçada als municipis de fins a 20.000 habitants i entitats municipals 
descentralitzades.  I que consisteix en un suport integral per facilitar les condicions, els 
processos i els recursos formatius que afavoreixen el desenvolupament de les 
competències professionals dels empleats públics i repercuteixen en la millora 
organitzativa dels ens locals. 
 
Aquesta Assistència integral inclou el suport en l’ordenació del funcionament de la 
formació; en la detecció i diagnosi de necessitats formatives, acompanyament en la 
construcció d’itineraris formatius per als diferents col·lectius professionals, en la 
planificació i disseny de necessitats formatives adaptades a cada ens locals així com 
altres assistències tècniques en matèria de formació. 
 
La prestació d’aquesta assistència implica recórrer una seqüència que s'ha d'adaptar a 
les necessitats i al context concret de cada organització sol·licitant tot i que no obstant, 
s’han de definir uns criteris o condicions homogènies durant tot el procés de 
l’assistència. Per aquest motiu des de la Direcció dels Serveis de Formació es 
considera necessari aprovar un conveni tipus a signar amb cada entitat sol·licitant  
 
Vista la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències, aprovada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de desembre de 
2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 28 de desembre de 2013, 
epígraf 3.4.i.2), que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis tipus. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
ÚNIC.- Aprovar el conveni tipus a signar amb cada una de les entitats sol·licitant del 
recurs “Assistència tècnica integral en formació” en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord amb la 
minuta, el text de la qual es transcriu a continuació: 
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“  
Dades identificatives 
Codi XGL <Codi XGL> 
Ens destinatari <Nom ens> 
NIF <NIF de l’ens> 
Actuació Assistència tècnica integral en formació 
Tipus de recurs  Recurs tècnic 
Classe de recurs Redacció de plans, projectes i informes 
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públic s locals 
Centre gestor Direcció de Serveis de Formació 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms>, i facultat 
d’acord amb la Refosa <num refosa>, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , diferents del Ple,  aprovada per 
decret de la Presidència d’aquesta corporació de <data> (núm. ...), publicat al BOPB de 
<data>; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data>  (núm. ...), 
publicat al BOPB de data <data>. 
 
AJUNTAMENT / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament 
autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 30 de gener de 2014, va aprovar, 

en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el 
Catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió 
de recursos.  

II. L’<ens destinatari> ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de 
recursos consistents en assistència tècnica integral en formació. 

III. Aquest recurs ha estat aprovat per decret de <òrgan competent> de data <data>. 
IV. La sol·licitud anterior s’ha de  formalitzar administrativament mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per acord de <òrgan competent> de data 
<data>. 

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

 
PACTES 

 
1. Objecte del conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Assistència tècnica integral en formació 
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals 
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1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització dels serveis següents: 
 

• Suport en l’ordenació del funcionament de la formació 
• Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives 
• Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per a col·lectius 

professionals 
• Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les 

necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual 
• Altres assistències tècniques en matèria de formació 

 
1.3. 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.  

 
2. Obligacions de les parts 

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
La prestació de l’assistència tècnica integral a <ens destinatari>. serà duta a terme per la 
Diputació de Barcelona mitjançant: 

 
- L’assignació d’un tècnic de la Direcció de Serveis de Formació com a referent en matèria 

de formació i amb el rol d’interlocutor principal i figura de referència a la qual adreçar-se. 
 
- El lliurament d’un informe anual, com a molt tard el 31 de març de cada any, que 

contindrà, com a mínim, la descripció dels serveis realitzats durant l’any anterior i el 
projecte d’actuació per al següent. 

 
La Diputació de Barcelona durà a terme la prestació de l’assistència integral en formació 
preferentment amb mitjans propis. No obstant, podrà procedir a contractar els serveis i 
productes que consideri necessaris per a assegurar la correcta prestació de l’assistència. 

 
� Per part de l’ens destinatari 

 
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni, i en concret: 

 
- Facilitar al referent de la Direcció de Serveis de Formació les dades i la informació 

necessària per realitzar l’actuació. 
 
- Presentar a la Direcció dels Serveis de Formació, en el termini de 3 mesos des del 

lliurament de l’informe anual el document de recepció del treball, d’acord amb el model 
que faciliti la Diputació. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari 
esmentat, el treball s’entendrà recepcionat de conformitat. 
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3. Vigència del conveni 
 

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins a quatre anys, i prorrogant-se tàcitament per successius períodes de quatre 
anys, mentre no sigui denunciat. La denúncia del conveni per alguna de les parts haurà de 
realitzar-se amb una antelació mínima de dos mesos abans que finalitzi el període de 
vigència.   

 
4. Identificació i senyalització 

 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de 
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferent. Per a la correcta aplicació de la 
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació. (http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/area-de-presidencia). 

 
5.  Modificacions 

 
Les modificacions de les clàusules del present conveni tindran caràcter excepcional i 
requeriran sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) 
de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes bans de la finalització 
del període d’execució. 
 
 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. 

 
6.  Incompliment 
 
6.1 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
6.2 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 l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
7.  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. 
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves 

previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies 
sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni. 

- 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. 

 
8.  Marc normatiu 
 
8.1 Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el règim regulador del Catàleg de serveis 
2014, constitueixen la llei del present conveni. 
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8.2  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. 
 

9.  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. 

 
10.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 

 
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. 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. 

 
11.  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.”  

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Intervenció General 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, deixar sense efecte 
l’atorgament de l’ajut en espècie consistent en l’e laboració de l’inventari de béns 
efectuat a l’Ajuntament de Puig-reig, en no complir  els requisits establerts a 
les Bases reguladores de la convocatòria, i aprovar -lo a favor de l'Ajuntament de 
Fonollosa.-  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 
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millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu 
inventari patrimonial. 
 
El punt 2 de les referides Bases Reguladores establia els requisits per obtenir la 
condició de beneficiaris, en els termes següents: 
 
“2. Requisits per a obtenir la condició de beneficiaris: 
 
Podran sol·licitar l’actuació objecte d’aquesta convocatòria els ajuntaments que 
compleixen les següents condicions: 

 
- Que a data 1 de gener de 2013 presenten, segons padró d’habitants, una població 

no superior als 5.000 habitants. 
 
- Haver signat el conveni ASGEL a 31 d’octubre de 2013. 
 
- Haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i enviat a Sindicatura de 

Comptes abans del 31 d’octubre de 2013. 
 
- Haver liquidat el pressupost de l’exercici 2012 amb els programaris comptables 

facilitats pel SAGEL. 
 
- Que no han aprovat, en els darrers 4 anys, 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, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 
- No haver participat i haver estat seleccionat en convocatòries anteriors. 
 
- No disposar actualment del programari de Gestió Patrimonial facilitat per SAGEL i 

enllaçat al programari de comptabilitat. 
 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà, quan s’escaigui, en el moment de 
presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a 
l’article 4.” 
 
En data 13 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar 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 (AJG 87/14), resultant beneficiari d’aquest ajut, entre d’altres, l’Ajuntament 
de Puig-reig. L’acord segon d’aquesta resolució fixa els Ajuntaments de Fonollosa i 
Tagamanent en situació de reserva, per tal que poguessin resultar 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.  
 
Amb posterioritat a la concessió de les actuacions, i una vegada iniciada l’execució 
dels treballs per a la materialització de les subvencions, s’ha posat de manifest que 
l’Ajuntament de Puig-reig, no compleix amb un dels requisits exigits en la convocatòria 
per a obtenir la condició de beneficiari, en concret, el requisit de no disposar 
actualment del programari de Gestió Patrimonial, essent aquest requisit insubsanable, 
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i comportant, en cas d’incompliment, l’exclusió de la convocatòria.  En aquest sentit, 
queda constància que l’Ajuntament de Puig-reig figura com a donat d’alta al programari 
de Gestió Patrimonial facilitat per SAGEL (acrònim de Servei d’Assistència a la Gestió 
Econòmica Local) i enllaçat al programari de comptabilitat amb el codi d’entitat núm. 
92. 
 
D’acord amb l’article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula els requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat 
col·laboradora, “poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les 
persones o entitats que estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la 
subvenció o en les que hi concorrin les circumstàncies previstes a les bases 
reguladores i a la convocatòria.” 
 
D’acord amb l’article 12.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009, “en el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol 
procediment, totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà 
en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a les Bases Reguladores i obtinguin, al mateix temps, una major 
puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.”  
 
Vist que d’acord amb l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Puig-reig no compleix 
amb un dels requisits necessaris per a obtenir la condició de beneficiari, establert a la 
Base segona de les Bases Reguladores d’aquesta convocatòria, essent aquest requisit 
insubsanable, i per tant, es fa necessari deixar sense efecte la concessió d’ajut en 
espècie consistent en l’elaboració d’inventari de béns efectuada a favor de 
l’Ajuntament de Puig-reig, i atorgar l’ajut en espècie objecte d’aquesta convocatòria a 
l’Ajuntament de Fonollosa, atès que aquest és el primer ajuntament en situació de 
reserva, tal com s’estableix a l’acord de la Junta de Govern (AJG 87/14), anteriorment 
referit.  
 
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.-  Deixar sense efecte l’atorgament de l’ajut en espècie consistent en 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets que conformen el patrimoni municipal efectuat 
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a favor de l’Ajuntament de Puig-reig, per incompliment dels requisits necessaris per a 
obtenir la condició de beneficiari, en els termes adduïts a la part expositiva. 
 
Segon.- Aprovar l’atorgament de l’ajut en espècie consistent en l’elaboració de 
l’inventari de béns i serveis que conformen el patrimoni municipal, a favor de 
l’Ajuntament de Fonollosa. 
 
Tercer.-  Comunicar a l’Ajuntament de Fonollosa 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’aquest ajut, així com les condicions 
imposades en les seves bases reguladores. 
 
Quart.-  Comunicar a l’Ajuntament de Puig-reig la seva exclusió d’aquesta 
convocatòria, per incompliment del requisit de no disposar actualment del programari 
de Gestió Patrimonial facilitat per SAGEL i enllaçat al programari de comptabilitat. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Comerç Urbà 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (ba ses) i per delegació de la 
Presidència (convocatòria), l’aprovació de les base s reguladores i la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en r ègim de concurrència 
competitiva a entitats sense afany de lucre represe ntatives del sector comercial i 
de serveis, any 2014, per un import total de dos-ce nts mil (200.000) €.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local es vol fomentar projectes/activitats 
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d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social, 
econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada 
dels serveis en tot l’àmbit provincial. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona vol donar continuïtat a l’atorgament d’ajuts 
econòmics a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en aquest cas, en l’àmbit del 
comerç urbà i, concretament, per a la promoció d’actuacions conseqüència de 
l’associacionisme comercial existent als municipis de la província. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de         
dos-cents mil (200.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30301/431A0/48901 del pressupost de l’exercici 2014. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases 
reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vists els apartats 3.3.b i 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 
2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió plenària de data 26 de juliol 
de 2011 (Acord núm. 115/11, publicat en el BOP de 4 d’agost de 2011), va acordar 
delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com 
consta a l'apartat 3.3.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, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13, publicat en el BOP de 21 de febrer de 2013), 
modificat parcialment pel Decret de data 29 d’abril de 2013 (núm. de registre 3667/13, 
publicat en el BOP de 27 de maig de 2013) 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 
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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 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple i per 
delegació la Presidència, adopti els següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la 
cohesió social, econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral 
i adequada dels serveis en tot l’àmbit provincial per a l’exercici 2014, el text íntegre de 
les quals és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE 
AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL  I DE SERVEIS, 

ANY 2014 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2014/5933  
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats realitzades per 
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu: 

 
• La millora del teixit comercial urbà. 
• El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis. 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa 
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents 
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 
 
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, 
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta 
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit 
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà. 
 
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les 
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, 
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc 
de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
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subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 

 
• Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial. 
• Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit 

territorial provincial. 
 

3.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 
2014. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries  
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

 
• Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 

confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. Resten 
excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals, els Gremis i qualsevol 
altra associació sectorial. 

• Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 
• Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 
• Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació 

principal sigui en un municipi inferior a 300.000 habitants. 
 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
5.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent: 
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Acreditació de la inscripció registral de l’entitat. 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (annex 3). 

9) Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d’acord amb 
el model normalitzat (annex 1). 

10) Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d’acord amb 
el model normalitzat (annex 2). 
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11) Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats següents: 
detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat. Nombre 
total d’associats/des i, quota anual i derrames previstes de l’any 2014. 

12) Declaració del regidor/regidora competent en matèria de comerç conforme el Programa 
anual d’actuacions de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial municipal. 

13) Declaració responsable que la documentació a aportar corresponent als punts 1, 2, 3, 4 
i 5, ja s’ha aportat i no s’ha produït cap variació respecte a l’anterior convocatòria 
2013/5183. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol ·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació de les presents Bases i de la convocatòria única al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar 
una sol·licitud per entitat sol·licitant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2014 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC) 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho 
fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració, sempre 
que superin els 50 punts un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 

 
1) Grau d’adequació de l’actuació/ons sol·licitada/es a les necessitats comercials del territori 

amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i 
actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal, si s’escau (fins a un màxim de 25 punts). 

2) Complementarietat de l’actuació/ons sol·licitada/es amb el programa general de l’entitat 
sol·licitant (fins a 10 punts ). 

3) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis als 
operadors) ( fins a 15 punts). 

4) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 15 punts). 
5) Implicació d’altres agents socials del municipi en l’actuació proposada per l’entitat 

sol·licitant (fins a 10 punts). 
6) Justificació de la capacitat de captació de clientela en el desenvolupament de l’actuació 

(fins a 15 punts) 
7) Concertació público-privada: grau de col·laboració entre l’Ajuntament o d’altres ens locals 

i l’entitat sol·licitant en el disseny i implementació de les polítiques comercials locals (fins 
a 5 punts). 

8) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts). 
 

10.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2014 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents Bases reguladores serà de dos-cents mil (200.000) € 
i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/431A0/48900 del pressupost vigent de 
la Corporació. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada. 
 
L'import individualitzat de la subvenció podrà arribar al 100% de la despesa elegible o 
subvencionable del pressupost presentat, ateses la dificultat de finançament de les entitats i 
la necessitat d’incentivar la realització d’actuacions que consolidin i enforteixin el teixit 
comercial urbà. 
 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per la determinació de l’import de la subvenció només es tindran 
en compte les despeses elegibles. 
 
El percentatge de la subvenció a concedir respecte d’aquest pressupost minorat serà 
proporcional a la puntuació obtinguda.  
 
L’import màxim total de cada subvenció no superarà els vint-i-cinc mil (25.000) €. 
 
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la pro posta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents Bases serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis 
de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les persones següents: 
 
• El Diputat delegat de Comerç que presidirà la Comissió. 
• Un representant de la Presidència de la Corporació. 
• La coordinadora en Matèria de Comerç, o persona en qui delegui. 
• La cap del Servei de Comerç Urbà, o persona en qui delegui. 
• Un/una tècnic/ca superior de Comerç. 
• Un/una tècnic/ca superior de Comerç que actuarà com a secretari/ària i elaborarà l’acta. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
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1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents Bases. 

2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

3) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
16.- Despeses subvencionables  
 
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les 
realitzades per a: 

 
• La captació i fidelització de clientela. 
• La captació i fidelització d’operadors comercials. 
• L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments 

associats. 
• La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels 

associats/des. 
• L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer 

d’espais publicitaris a mitjans de comunicació. 
• Assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la comunicació 

i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència a les xarxes 
telemàtiques dels establiments associats. 

 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
• L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 
• Sous i salaris, dietes i manutenció. 
• Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments. 
• Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 
• Els patrocinis i premis. 
• Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin 

tancats. 
 

17.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat. 
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18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació  
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2015. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2014, i 
revestirà la forma de: 

 
A/ Per a subvencions d’import igual o inferior a vint mil (20.000) €: Compte justificatiu 

simplificat, que contindrà: 
 

a) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents Bases, així com de les activitats realitzades, amb els indicadors de 
seguiment mesurables, i els resultats obtinguts. 

 
b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
B/ Per a subvencions d’import superior a vint mil (20.000) €: Compte justificatiu amb 

aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
 
a) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS.  
 

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes:  

 
1) S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la subvenció 

concedida. 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 
poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada durant el període d’execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat 
a l’acabament del període de justificació. 

 
20.- Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
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detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de garantia  
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

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

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

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

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

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

 
• Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Iguals o superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província. 
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25.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals. 
 
26.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament  
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.- Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. 
 
30.- Protecció de dades  
 
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de complir els requeriments previstos en la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei 
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orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de 
fitxers sempre que ostentin la condició de Responsable del fitxers de les dades personals a 
tractar en el decurs dels treballs. 
 
2.- Els/les beneficiaris/àries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa que s’inclouran a la memòria econòmica, tal com s’indica a la base 19, fent-ne 
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de la 
subvenció. 
 
3.- Els beneficiaris/ tindran a disposició de la Diputació els documents originals necessaris 
per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la 
memòria econòmica. 
 
4.- En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de 
les dades no sent excessives per a la finalitat de seguiment i control de la subvenció. 
 
5.- Les dades facilitades pels/per les beneficiaris/àries a la Diputació de Barcelona seran 
incloses al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalització i gestió de la subvenció. 
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre 
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a 
qualsevol altre oficina del Registre general (http://www.diba.cat/web/registre/).”  

 
Segon.- Aprovar la convocatòria (número 2014/5933) d’aquestes subvencions per un 
import màxim de dos-cents mil (200.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a 
les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de dos-cents mil (200.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30301/431A0/48901 del pressupost de l’exercici 2014 de la Corporació. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, revocar la subvenció 
a la Fundació Innovació Acció Social atorgada en el  marc de la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions a favor de entitats s ense finalitat de lucre en 
l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerènci a de Serveis de Benestar 
Social, per a l’any 2012.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els 
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articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOP 
núm.13,annex 1, de 15 de gener de 2009. 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de 
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 17 de 
maig de 2012, va aprovar les convocatòries i bases per a l’atorgament de subvencions  
a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
per a l’any 2012. 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 26 de juliol de 2012, va aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per concurrència 
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social per a l’any 2012. 
 
Vist que a la Fundació Innovació Acció Social en el marc de l’esmentada convocatòria 
se li va concedir una subvenció per import de 12.700€ de la qual van cobrar 6.350 € 
per bestreta. 
 
Atès que el termini  per justificar va finalitzar el 31 de març de 2013 i a data d’avui no 
han justificat.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 29 (reintegrament de subvencions ja satisfetes) de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, en la tramitació del 
procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret d’audiència de l’interessat/da 
mitjançant la notificació de la resolució d’inici i la concessió d’un termini de 15 dies per 
tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa la base 18 de les bases reguladores de la 
convocatòria  per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, des de l’Oficina de Suport Intern de 
la Gerència de Serveis de Benestar Social s’ha procedit a requerir a l’esmentada 
Fundació la justificació, amb l’advertiment de que en cas que no la presenti es 
procedirà a revocar la subvenció per incompliment de la base 17. 
 
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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Revocar inicialment la subvenció concedida, per acord de la Junta de Govern 
de data 26 de juliol de 2012, a la Fundació Innovació Acció Social en el marc de la 
convocatòria (número 4133/2012) per a l’atorgament de subvencions per concurrència 
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social per a l’any 2012, per un import de 
12.700€, per la realització del projecte SACAPI. El motiu de la revocació és per manca 
de justificació (incompliment de la base 17). 
 
Segon.- Concedir un termini d’audiència de 15 dies a la Fundació Innovació Acció 
Social per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi 
pertinents. Transcorregut aquest termini sense que hagi presentat al.legacions i 
documents , la revocació inicial passarà a definitiva. 
 
Tercer.- Requerir a la Fundació Innovació Acció Social, en cas  que la revocació sigui 
definitiva, el reintegrament del 50% pagat (6.350) € en concepte de bestreta. Aquest 
reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents al dia en què  la 
revocació inicial sigui definitiva, mitjançant transferència bancària al compte corrent de 
la Diputació de Barcelona XXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de 
la Corporació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Innovació Acció Social. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
7.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d ’obres a favor de 
l’Ajuntament de la Garriga, en resolució de l’exped ient núm. 2012/9623.-  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 26/11/2012 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de la Garriga de data 20 de novembre de 2012 en 
el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres de construcció de rotonda, a 
la carretera BP-5107 del PK 33+172 al PK 33+202, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Garriga (expedient núm. 2012/9623). 
 
En data 07/03/2014 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 la Garriga en data 20 de novembre 
de 2012 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
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s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de les voreres i calçades 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. 

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

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

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

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

 
- La senyalització vertical haurà de complir amb la instrucció de carreteres 8.1.I.C. Els 

senyals de trànsit a col·locar seran d’ alta intensitat nivell II.  
 
- 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 
 
- Als trams de voreres de nova construcció, es disposarà dels embornals tipus bústia i 

reixa necessaris per tal de drenar adequadament la calçada de la rotonda. Les reixes 
seran homologades i com a mínim de la classe C-250 segons la norma UNE-EN-124 
i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, per a les bicicletes. El 
sol·licitant serà responsable del seu manteniment i conservació, així com de la 
connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua. En cap cas hi haurà reixes a la calçada de 
la carretera. 

 
- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial d’aigües, 

de la rotonda i vials adjacent. Els embornals que siguin necessaris hauran de ser de 
reixa amb bústia. 

 
- No es permetrà que des de altres carrers i terrenys adjacents arribin aigües a la 

calçada de la carretera BP-5107. 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.  
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix  no suposaran cap perill pels 
vehicles que accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera, en cas 
contrari, hauran d’anar protegides.  

 
- Les dimensions de la rotonda hauran de permetre els moviments de tot tipus de 

vehicles en condicions de seguretat i comoditat.  
 
- No es preveuran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la 

carretera BP-5107.  
 
- L’interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada, 

com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona 
central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui 
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquest elements 
vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran perillosos en cas 
que accidentalment un vehicle impacti contra ells. 

 
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 la Garriga en relació amb l’expedient número 2012/9623. 
 
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 la Garriga, 
autorització d’obres de construcció de rotonda, a la carretera BP-5107 del PK 33+172 
al PK 33+202, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de la 
Garriga (expedient núm. 2012/9623), 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 la Garriga, amb domicili a 
efectes de notificacions a la Garriga (08530), Plaça de l'Església, 2, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
8.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d ’obres a favor de l’empresa 
Gestió Viària SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/9364.- 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 19/11/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Gestió Viària, SL de data 15 de novembre de 2013 en el qual 
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es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-5126, del PK 
0+040 al 0+136 al terme municipal de Calella (expedient núm. 2013/9364) de: 
 

• creació de dos guals deprimits de vehicles i un gual deprimit per vianants, marge 
esquerre, tram urbà, 

 
• repintat de dos passos de vianants existents i creació d'un nou pas de vianants, 

ambdós marges, tram urbà. 
 
En data 11/03/2014 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 GESTIÓ VIÀRIA S.L. en data 15 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 la vorera i talussos 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. 

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

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

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

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

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 

- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

 

- S’haurà de garantir la visibilitat dels guals pels dos costats, aquesta visibilitat no 
podrà ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran elements 
auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment d’aquests elements 
anirà a càrrec del peticionari. A més es dissenyaran de forma que s’evitin maniobres 
de vehicles a la calçada de la carretera, aquest guals es podran realitzar mitjançant 
vorera deprimida.  
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- Es disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar, abans de cada pas de 
vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. El pas de vianants anirà 
sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada. No 
estarà prop de cap parada de bus. Es col·locarà un senyal S-13 per cada pas de 
vianant i cada sentit. També una de prohibit aparcar. Els senyals de perill, es 
disposaran amb suficient antelació abans del mateix. 

 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

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

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

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

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

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles. 
 

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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- 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 Gestió 
Viària, SL en relació amb l’expedient número 2013/9364. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Gestió Viària, SL, autorització d’obres 
a la carretera BV-5126, del PK 0+040 al 0+136 al terme municipal de Calella 
(expedient núm. 2013/9364) de: 
 

• creació de dos guals deprimits de vehicles i un gual deprimit per vianants, marge 
esquerre, tram urbà, 

 
• repintat de dos passos de vianants existents i creació d'un nou pas de vianants, 

ambdós marges, tram urbà. 
 
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. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Gestió Viària, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
9.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d ’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resolució de l’ expedient núm. 2013/9502.-  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 18/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 25 de novembre de 
2013 en el qual es sol·licita autorització  per talar un arbre, a la carretera BV-5128 al 
PK 28+100, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar 
(expedient núm. 2013/9502). 
 
En data 18/02/2014 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 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en data 25 de 
novembre de 2013 i d’acord amb el que disposen els articles 76.1 i 167 del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Sant Pol de Mar en relació amb l’expedient número 2013/9502. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
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autorització per talar un arbre, a la carretera BV-5128 al PK 28+100, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm. 2013/9502), 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 Sant Pol de Mar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Sant Pol de Mar (08395), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
10.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en resolució de  l’expedient núm. 2013/10156.-  
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 08/11/2012 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de data 29 d’octubre de 
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la tala d'arbres i estassada de vegetació, 
a la carretera BV-5001 del PK 23+000 al PK 23+020, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de la Roca del Vallès (expedient núm. 2013/10156). 
 
En data 12/02/2014 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 l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 19 de 
desembre de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 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:   
 
- 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. 
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Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en relació amb l’expedient número 2013/10156. 
 
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 la Roca del Vallès, 
autorització de tala d'arbres i estassada de vegetació, a la carretera BV-5001 del PK 
23+000 al PK 23+020, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de la Roca del 
Vallès (expedient núm. 2013/10156), 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 la Roca del Vallès, amb domicili 
a efectes de notificacions a la Roca del Vallès (08430), carrer Catalunya, 18-24, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en resoluc ió de l’expedient núm. 
2014/443.- 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 14/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta de data 2 de gener de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
senyals informatives i publicitàries S-770, a la carretera BV-5128, al terme municipal 
de Sant Cebrià de Vallalta (expedient núm. 2014/443), en els següents punts 
quilomètrics: 
 

• senyal núm. 1 : pk. 25+768, marge esquerre, tram urbà, 
• senyal núm. 2 : pk. 25+610, marge esquerre, tram urbà (travessera), 
• senyal núm. 3 : pk. 25+475, marge esquerre, tram urbá (travessera), 
• senyal núm. 4:  pk. 25+145, marge esquerre, tram urbà, 
• senyal núm. 5 : pk. 26+548  marge esquerre, tram no urbà.  

 
En data 18/02/2014 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 Sant Cebrià de Vallalta en data 2 de 
gener de 2014 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 d’instal·lació de les senyals número 1 , 2, 3 i 4, que s'haurà de realitzar 
complint les condicions que s'expressen a continuac ió:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en data 2 de 
gener de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 42 del text refós de la Llei de 
carreteres, aprovat pel decret legislatiu 2/2009, de data 25 d'agost, s’informa 
desfavorablement sobre l'atorgament de l'autoritzac ió sol·licitada d’instal·lació 
de la senyal número 5,  ja que es tracta de publici tat en un tram de sòl no 
urbanitzable.” 
 
Atés el que disposa l’article 42.1, 42.2. i 42.3 del text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2009, de data 25 d’agost: 
 
Article 42 
 
“Publicitat i rètols informatius i indicatius. 
 
42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent 
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol 
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta 
prohibició no dóna dret a indemnització. 
 
42.2 Les prohibicions que estableix l'apartat 1 no són aplicables en els casos 
següents: 
 
a) Als trams urbans de carreteres amb una calçada única per a ambdós sentits de 
circulació. 
 
b) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima 
permesa sigui inferior a vuitanta quilòmetres per hora. 
 
c) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat màxima 
permesa sigui inferior a noranta quilòmetres per hora dels municipis de Badalona, 
Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. 
 
42.3 Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es consideren publicitat els rètols 
informatius, ni els rètols o les instal·lacions similars indicatius d'establiments mercantils 
o industrials, sempre que se situïn en el mateix edifici o en la seva immediata 
proximitat i no incloguin cap tipus d'informació addicional.” 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Sant Cebrià de Vallalta en relació amb l’expedient número 2014/443. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta, autorització d’obres d’instal·lació de senyals informatives i publicitàries S-770, 
a la carretera BV-5128, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (expedient núm. 
2014/443), en els següents punts quilomètrics: 
 

• senyal núm. 1 : pk. 25+768, marge esquerre, tram urbà, 
• senyal núm. 2 : pk. 25+610, marge esquerre, tram urbà (travessera), 
• senyal núm. 3 : pk. 25+475, marge esquerre, tram urbá (travessera), 
• senyal núm. 4:  pk. 25+145, marge esquerre, tram urbà. 
 

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.-  Denegar, en conseqüència, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, 
autorització d’obres d’instal·lació de senyal informativa i publicitària S-770 (senyal núm. 
5), a la carretera BV-5128, al pk 26+548, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Cebrià de Vallalta (expedient núm. 2014/443). 
 
Quart.-  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. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Cebrià de Vallalta (08396), carrer Centre, 27, 
amb indicació dels recursos procedents. 
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12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 2014/846.-  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 27/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra de data 22 de gener de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 3 rètols 
tipus R-201, R-2, R-101 i 3 d'orientació, a la carretera N-141g del PK 1+080 al PK 
1+335, marge esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra 
(expedient núm. 2014/846). 
 
En data 04/03/2014 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 d'Aguilar de Segarra en data 22 de 
gener de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La senyalització a instal·lar serà segons Norma 8.1-IC de Senyalització Vertical. 
 
- A l’accés que només es vol fer de sortida, es doblarà el senyal R-101, per incidir en 

el canvi del sentits de circulació que es proposa en aquest punt. 
 
- Es proposa instal·lar els dos senyals d’orientació amb la menció  “Aguilar de 

Segarra”, en un mateix suport , a l’embocadura de l’accés, de manera que puguin ser 
vistos en els dos sentits de circulació. 

 
- En el rètol amb la menció “Castellar”, no és necessari la col·locació del caixetí. 
 
- 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 
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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. 

 
- 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 d'Aguilar de Segarra en relació amb l’expedient número 2014/846. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra, 
autorització d’obres d’instal·lació de 3 rètols tipus R-201, R-2, R-101  i 3 d'orientació, a 
la carretera N-141g del PK 1+080 al PK 1+335, marge esquerre i dret, tram no urbà, al 
terme municipal d’Aguilar de Segarra (expedient núm. 2014/846), que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Aguilar de Segarra, amb domicili 
a efectes de notificacions a Aguilar de Segarra (08256), carrer del Raval, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/914.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 28/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 24 de gener de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de les següents 
senyals per canvi del sentit de circul·lació del carrer Pintor Fortuny: 
 

• Senyalització vertical: 2 senyals R-101, 1 Senyal R-400a, 1 Senyal R-2.  
• Senyalització horitzontal: 1 Pas de vianants , 1 STOP , 1 Fletxa gir a la dreta, 1 

Línia de parada STOP.  
 
a la carretera BV-5108 al PK 0+504, marge dret, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/914). 
 
En data 18/02/2014 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 l’Ajuntament de Cardedeu en data 24 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:   
 
- Es disposarà d’una franja de 25 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat de l’ accés. 
 
- S’ haurà de instal·lar, pels vehicles que s’incorporen a la calçada de la carretera, un 

mirall per dotar de major visibilitat cap al costat esquerre. 
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- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Es complirà la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

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

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
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 
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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. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 2014/914. 
 
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 d’instal·lació de les següents senyals per canvi del sentit de 
circul·lació del carrer Pintor Fortuny: 
 

• Senyalització vertical: 2 senyals R-101, 1 Senyal R-400a, 1 Senyal R-2.  
• Senyalització horitzontal: 1 Pas de vianants , 1 STOP , 1 Fletxa gir a la dreta, 1 

Línia de parada STOP.  
 
a la carretera BV-5108 al PK 0+504, marge dret, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/914). 
 
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 Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Av. Àngel Guimerà, 126, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. C. R., en resolució de l’expedient núm. 2014/128 1.- 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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En data 11/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de J. C. R. de data 11 de febrer de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera 
C-1413b del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Sant Martí de Centelles (expedient núm. 2014/1281). 
 
En data 03/03/2014 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 J. C. R. en data 11 de febrer 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 q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
- Es mantindrà el sentit actual de l’accés de només entrada. 

 
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. 

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

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

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

 
- 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. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 J. C. R. 
en relació amb l’expedient número 2014/1281. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. C. R., autorització d’obres de 
manteniment d'accés existent, a la carretera C-1413b del PK XXXX al PK XXXX, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles 
(expedient núm. 2014/1281), 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 J. C. R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
G. M. B., en resolució de l’expedient núm. 2014/133 0.- 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 11/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de G. M. B. de data 11 de febrer de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera C-
16z del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Balsareny (expedient núm. 2014/1330). 
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En data 28/02/2014 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 G. M. B. en data 11 de febrer de 2014 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, s’informa favorablement 
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- 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. 
 
- 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 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. 
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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. 

 
- 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 per G. M. B. 
en relació amb l’expedient número 2014/1330. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a G. M. B., autorització d’obres de 
conservació d'edificació, a la carretera C-16z del PK XXXX al PK XXXX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Balsareny (expedient núm. 2014/1330), 
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 a G. M. B., 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 la Sra.    
M. C. C., en resolució de l’expedient núm. 2014/134 6.- 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 13/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. M. C. C. de data 13 de febrer de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la 
carretera BV-2002 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa 
Coloma de Cervelló (expedient núm. 2014/1346). 
 
En data 25/02/2014 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 la Sra. M. C. C. en data 13 de febrer de 2014 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, 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 l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- 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 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. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. 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 la Sra. 
M. C. C. en relació amb l’expedient número 2014/1346. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M. C. C., autorització d’obres 
de conservació d'edificació, a la carretera BV-2002 al PK XXXX, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 2014/1346), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
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les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a la Sra. M. C. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1373.-  
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 12/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellar del Vallès de data 06 de febrer de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació de 
rètol informatiu de rutes amb suport de fusta, a la carretera BV-1249 del PK 1+900 al 
1+901, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Vallès (expedient 
núm. 2014/1373). 
 
En data 04/03/2014 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 Castellar del Vallès en data 06 de 
febrer de 2014 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. 
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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. 
 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

65/103 

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 Castellar del Vallès en relació amb l’expedient número 2014/1373. 
 
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 Castellar del Vallès, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu de rutes amb suport de fusta, a la 
carretera BV-1249 del PK 1+900 al 1+901, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellar del Vallès (expedient núm. 2014/1373), 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 Castellar del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Castellar del Vallès (08211), Passeig de Tolrà, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Carme, en resolució de l’expedient núm. 2014/1506.-  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 17/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Carme de data 10 de febrer de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització de pintat de bandes zebrades, a la carretera 
BV-2131 al PK 4+940, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Carme (expedient 
núm. 2014/1506). 
 
En data 07/03/2014 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 Carme en data 10 de febrer 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 
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favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- S’utilitzarà pintura retroreflectant i antilliscant. 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Carme en relació amb l’expedient número 2014/1506. 
 
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 Carme, autorització 
de pintat de bandes zebrades, a la carretera BV-2131 al PK 4+940, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal de Carme (expedient núm. 2014/1506), 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 Carme, amb domicili a efectes 
de notificacions a Carme (08787), Avinguda de Catalunya, 2, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució d e l’expedient núm. 2014/1565.-  
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 19/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de data 13 de febrer de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’ampliació de voral 
i  desmunt de terres, a la carretera BV-5001 del PK 21+857 al PK 21+941, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2014/1565). 
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En data 11/03/2014 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 Vilanova del Vallès en data 13 de 
febrer 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:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 

 
- 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. 

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

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

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 Vilanova del Vallès en relació amb l’expedient número 2014/1565. 
 
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 Vilanova del Vallès, 
autorització d’obres d’ampliació de voral i desmunt de terres, a la carretera BV-5001 
del PK 21+857 al PK 21+941, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Vilanova del Vallès (expedient núm. 2014/1565), que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Vilanova del Vallès (08410), Plaça de l'Ajuntament, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. LL. A., en resolució de l’expedient núm. 2014/16 72.- 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 25/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de J. Ll. Al. de data 24 de febrer de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-4316 del PK XXXX al 
PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola (expedient 
núm. 2014/1672). 
 
En data 11/03/2014 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 J. Ll. A. en data 24 de febrer de 2014 i d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 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 q ue s'haurà de realitzar complint 
les condicions que s'expressen a continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

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

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

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

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 J. Ll. A. 
en relació amb l’expedient número 2014/1672. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. Ll. A., autorització de tala d'arbres, 
a la carretera BV-4316 del PK XXXX al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme 
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municipal de Muntanyola (expedient núm. 2014/1672), 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 J. Ll. A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/1731.-  
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 26/02/2014 ha tingut entrada, un escrit de l’Ajuntament de Parets del Vallès  
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització amb 
instal·lació d'un gual nou, a la carretera BV-1604 del PK 1+280 al PK 1+346, marge 
esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Parets del Vallès (expedient 
núm. 2014/1731). 
 
En data 11/03/2014 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 Parets del Vallès en data 26 de 
febrer 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:   
 
- 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. 

 
- No es minvarà l’amplada de la calçada de la carretera. 
 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada, voreres i talussos 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. 
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- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

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

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

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

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

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC, no es modificarà la senyalització 
horitzontal d’aquest tram de carretera. 

 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

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

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

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

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no podrà 

ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran elements 
auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment d’aquests elements 
anirà a càrrec del peticionari. A més es dissenyaran de forma que s’evitin maniobres 
de vehicles a la calçada de la carretera. 

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Parets del Vallès en relació amb l’expedient número 2014/1731. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
autorització d’obres d'urbanització amb instal·lació d'un gual nou, a la carretera BV-
1604 del PK 1+280 al PK 1+346, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Parets del Vallès (expedient núm. 2014/1731), 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 Parets del Vallès, amb domicili 
a efectes de notificacions a Parets del Vallès (08150), carrer Major, 1, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la modificació d’ una autorització d’obres a 
favor del Servei Català de Trànsit, en resolució de  l’expedient núm. 2011/8613.-  
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 9 de febrer de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al Servei Català de Trànsit les obres d’instal·lació de 
càmeres de gestió del trànsit a les següents carreteres: 
 
- Carretera C-1411z, PK 79+725, marge dret, tram no urbà, el TM de Berga. 
- Carretera BV-4022, PK 1+750, marge dret, tram no urbà, al TM de Cercs. 
- Carretera BV-4025, PK 0+405, marge dret, tram no urbà, al TM de Cercs. 
 
En data 4 de juliol de 2012 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de 
Barcelona un escrit del Servei català de Trànsit en que sol·Licità la modificaió de 
l’autorització atorgada amb motiu d’un replanteig realitzat i d’acord amb les necessitas 
del projecte d’instal·lació de càmeres. 
 
Atenent a la citada petició, per acord de la Junta de Goverm de la Diputació de 
Barcelona de data 11 d’octubre de 2012, es va modificar l’autorització atorgada en el 
sentit següent: 
 
- A la carretera C-1411z no s’instal·larà cap equipament. 
- A la carretera BV-4022 es mantè la instal·lació de la càmera al PK 1+750. 
- A la carretera BV-4025 l’equipament previst al punt quilo0mètric 0+405 es desplaça 

al PK 0+600. 
 
En data 25 de febrer de 2014 ha tingut entrada al Registre general d’aquesta Diputació 
un nou escrit del Servei Català de Trànsit en que sol·licita una nova modificació de 
l’autorització atorgada per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2012 i 
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modificada per acord d’11 d’octubre de 2012, motivada per les necessitats del 
projecte. 
 
En data 4 de març de 2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la nova documentació presentada en relació amb l’expedient 2011/8613, per la 
instal·lació d’una antena repetidora per a la gestió del trànsit al punt quilomètric 
83+200 de la carretera C-1411z, s’informa favorablement aquesta modificació sent 
vigents les condicions tècniques de la autorització atorgada en data 9 de febrer de 
2012.” 
 
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 Servei 
Català de Trànsit en relació amb l’expedient número 2011/8613. 
 
Segon.-  Modificar, a petició del seu titular, l’autorització atorgada al Serveis Català de 
Trànsit per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2012 i modificada en 
data 11 d’octubre de 2012, en el sentit d’autoritzar la instal·lació d’elements per a la 
gestió del trànsit en les ubicacions següents: 
 
- Carretera C-1411z, PK 83+200 
- Carretera BV-4022, PK 1+750 
- Carretera BV-4025, PK 0+600 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a Servei Català de Trànsit, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer C/ Diputació, 355, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Sant Pol de Mar  per a 
l’establiment d’un marc formal de col·laboració, en  ordre a la determinació de les 
obligacions respectives de cadascuna de les parts p er a l’execució, per part de 
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la Diputació de Barcelona, de les obres del project e constructiu d’“Itinerari de 
vianants a la travessera de la carretera BV-5128, e ntre els p.k. 28+165 i 28+290. 
T.M. Sant Pol de Mar” i la definició dels àmbits pr opis de conservació i 
explotació de les obres amb posterioritat a la seva  execució.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que en les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, a càrrec de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tant a les travesseres com a 
les zones urbanes, la conservació i l’explotació de la zona de domini públic exterior a 
la calçada correspon a l’Ajuntament una vegada s’ha fet efectiu el planejament d’acord 
amb el que estableix l’art. 174 del Reglament General de Carreteres.  
 
Atès que pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques 
que corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat 
adequades als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els 
vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant 
als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, 
per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
 
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar 
aquest risc. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és titular de la carretera BV-5128, en el terme 
municipal de Sant Pol de Mar.  
 
Atès que a petició de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i amb l’objecte d’executar les 
actuacions necessàries, de forma de resoldre la problemàtica que presenta la 
circulació de vianants en el tram de la carretera BV-5128 que va des del semàfor situat 
a l’entrada del nucli de Sant Pol de Mar fins a la rotonda situada a la cruïlla amb la 
carretera B-603, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona ha redactat el projecte 
constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-
5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi 
PJV1081PC03), amb un pressupost total de 106.681,25 € (IVA inclòs), el qual 
contempla la realització de diverses actuacions que millorin la seguretat viària, per 
generar un nou itinerari de vianants a la banda nord de la carretera BV-5128, i que 
requereixen intervenir tant a la calçada com a la part confrontada a ella, de titularitat 
municipal. 
 
Atès que, amb l’objecte de regular la implementació per part de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 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 
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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 total de 106.681,25 €, dels 
quals 43.739,33 €, corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, i 
62.941,92 € corresponen a l’aportació municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona del present exercici 2014, condicionat a l’efectivitat de les corresponents 
modificacions de crèdit. 
 
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. 
 
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. 
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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 Sant Pol de Mar, amb la finalitat de regular les obligacions 
derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu obres d’“Itinerari de 
vianants a la travessera de la carretera BV-5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 
28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi PJV1081PC03),  d’acord amb el text de la minuta 
de conveni que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
“ CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE S ANT POL DE MAR 
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA TRAVES SERA 

 DE LA CTRA. BV-5128  P.K.28,165-28,290  
 
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, 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 SANT POL DE MAR, representat per l’Il.lma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament,  Sra. Montserrat Garrido Romera, i assistit per la Secretària de la Corporació, 
Sra. Maria Carme Solís Ferrer. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. En les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, a càrrec de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tant a les travesseres com a les zones urbanes, 
la conservació i l’explotació de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a 
l’Ajuntament una vegada s’ha fet efectiu el planejament d’acord amb el que estableix l’art. 
174 del Reglament General de Carreteres.  
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II. Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que 
corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
III. Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades als 
diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), 
les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits de conservació i 
explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
 
IV. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la 
Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc. 
 
V. La Diputació de Barcelona és titular de la carretera BV-5128, en el terme municipal de 
Sant Pol de Mar.  
 
VI. A petició de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i amb l’objecte d’executar les actuacions 
necessàries, de forma de resoldre la problemàtica que presenta la circulació de vianants en 
el tram de la carretera BV-5128 que va des del semàfor situat a l’entrada del nucli de Sant 
Pol de Mar fins a la rotonda situada a la cruïlla amb la carretera B-603, l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la 
Diputació de Barcelona ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de 
vianants a la travessera de la carretera BV-5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 
28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi PJV1081PC03), amb un pressupost total de 
106.681,25 € (IVA inclòs), el qual contempla la realització de diverses actuacions que 
millorin la seguretat viària, per generar un nou itinerari de vianants a la banda nord de la 
carretera BV-5128, i que requereixen intervenir tant a la calçada com a la part confrontada a 
ella, de titularitat municipal. 
 
VII. Les actuacions objecte del projecte constructiu es duran a terme mitjançant un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en el qual es determinen les 
obligacions respectives de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, respecte a l’execució 
per part de la Diputació de les obres de l’esmentat projecte constructiu i es defineix l’àmbit 
de conservació i manteniment que quedarà de la competència respectiva de les dues 
administracions, una vegada executades les obres.  
 
VIII. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de 
conservació i explotació amb posterioritat a la realització de les obres.  
 
IX. 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 mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte general del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la travessera de la 
carretera BV-5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar” 
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(Codi PJV1081PC03), i la determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les 
obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 106.681,25 € (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de  
Sant Pol de Mar 

Cost (IVA inclòs) 106.681,25 €  43.739,33 € 62.941,92 € 
 

Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la travessera 

de la carretera BV-5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol 
de Mar” (Codi PJV1081PC03), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 106.681,25 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61106 del Pressupost de l’exercici 
2014 

  
- la contractació d’aquestes obres, i 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona només 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical, des de l’acabament de les obres. 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en principi, en l’import de 62.941,92 €, si bé l’import de la baixa que resulti del 
procediment d’adjudicació de les obres es deduirà del referit import de l’aportació econòmica 
municipal.  
 
Abans de la signatura del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de la Diputació 
de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària del referit import de 
62.941,92 € per finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C XXXXXXXXX, 
en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a 
l’Ajuntament de la liquidació dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Una vegada executades les obres del projecte constructiu, la conservació i el manteniment 
de la resta dels elements continguts en l’àmbit de les obres de referència no indicats en el 
Pacte Segon, correspon a l’Ajuntament, des de la finalització de les obres.  
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Quart. Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal 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. 
 
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. 
 
Cinquè. Responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels 
quals n’assumeixin, respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
Sisè. 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 respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents 
segons els termes definits en els pactes anteriors. 
 
Setè. Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Vuitè. 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. 
 
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. 
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa 
Presidenta; Maria Carme Solís Ferrer, 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 total de 106.681,25 €, dels quals 43.739,33 €, 
corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, i 62.941,92 € corresponen a 
l’aportació municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61106 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona del present exercici 
2014, condicionat a l’efectivitat de les corresponents modificacions de crèdit. 
 
Tercer.-   Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, 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’Alcaldessa 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. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Vilobí del Penedès, en 
el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015” , per a l’establiment d’un 
marc formal de col·laboració, en ordre a la determi nació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructi u de la travessera urbana BV-
2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 p.k. 0+000 i el p.k. 0+550 al 
T.M. de Vilobí del Penedès” i la definició dels àmb its propis de conservació i 
explotació de les obres amb posterioritat a la seva  execució.-  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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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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc 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 Vilobí del Penedès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte constructiu de la travessera urbana BV-215 8 entre 
la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+000 i el PK 
0+550 

Codi XGL 14/X/102548 
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Aportació de la 
Diputació 

554.226,72 € 

Periodificació 2014 554.226,72 € 

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: 
 

““ PPllaa  ddee  ccoonncceerrttaacciióó  
Xarxa de Governs locals 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, 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 pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta 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 VILOBÍ DEL PENEDÈS, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Francisco 
Javier Edo i Vargas, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Mª Carme Piñas i  Delgado. 
 
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 la 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. 
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IV. L’ Ajuntament de Vilobí del Penedès i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 
preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Projecte constructiu 
de la travessera urbana BV-2158 entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 
0+000 i el PK 0+550 al TM de Vilobí del Penedès”, amb un PEC de 607.562,31 € (IVA 
inclòs), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
V. L’objecte d’aquesta actuació és la urbanització completa de la travessera de la BV-

2158, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i la seguretat viària de vianants i 
conductors, així com adequar la capacitat de la xarxa de sanejament a les necessitats 
actuals .  

 
VI. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ... 
 
VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

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

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de Vilobí del Penedès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
1.2. 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 Vilobí del Penedès  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte constructiu de la travessera urbana BV-215 8 
entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+ 000 i el 
PK 0+550 al TM de Vilobí del Penedès 

Codi XGL 14/X/102548 

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” 

 
1.3. 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.  

 
2. Obligacions de les parts 
 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

91/103 

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

Aportació de la Diputació 554.226,72 € (IVA inclòs)  
Periodificació 2014 554.226,72 € (IVA inclòs)  

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76242   
G/50100/453A0/76240 

 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la manera següent: 
 

• 461.747,36 €, amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat. 

• 92.479,36 €, corresponent al preacord del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
  

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres que executarà l’Ajuntament, ja sigui amb 
mitjans propis o amb contractes externs. 

 
2.2. 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”. 
 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del “Projecte constructiu de la travessera urbana BV-2158 
entre la intersecció amb la carretera BV-2127 PK 0+000 i el PK 0+550 al TM de Vilobí del 
Penedès”, amb un pressupost d’execució per contracta de 607.562,31 €. 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès a l’execució de les obres és 
de cinquanta-tres mil tres-cents trenta-cinc euros amb  cinquanta-nou cèntims  
(53.335,59) €.  
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, recaurà 
proporcionalment sobre les aportacions de cadascuna de les parts. No obstant això, 
quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació 
Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions 
sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del 
corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-2158 entre la intersecció amb 
la carretera BV-2127 PK 0+000 i el PK 0+550, amb la signatura del conveni.    

 
3. Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la conservació i manteniment 
dels elements continguts en les obres de referència correspon a l’Ajuntament com a titular.   
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4. 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” 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. 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. 

 
5.2. 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.  
 
5.3. 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.  

 
5.4. 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. 
 
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions 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. 

 
5.6. Quan es tracti de justificació 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 son 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. 

 
5.7. 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. 

 
6. Pagament  
 
6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses: certificació mensual de les obres i factura emesa pel 
contractista. 

 
6.2. 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. 

 
6.3. 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. 
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7. Gestió i aplicació de romanents  
 

En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació 
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. En cap cas es superarà l’anualitat 
2017. 

 
8. 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.  

 
9. Documentació tècnica  
 
9.1. 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. 

 
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
 

10. 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 dels pagaments avançats i no justificats. 
 
11. 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. 

 
12. Incompliment 
 
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
12.2. 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. 

 
12.3. 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. 
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13. 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. 

 
14. Marc normatiu 

 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

 
14.2. 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. 
 

15. 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. 

 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 

 
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. 

 
17. 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 que n’assumeix, la 
conservació i el manteniment. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc-cents cinquanta-quatre mil dos-cents 
vint-i-sis euros amb setanta-dos cèntims (554.226,72) € que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76240 92.479,36 € 
G/50100/453A1/76242 461.747,36 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, condicionada a l’efectivitat de la modificació de 
crèdit 3/2014. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple (b ases) i per delegació de la 
Presidència (convocatòria), aprovar les bases espec ífiques i la convocatòria per 
a l’atorgament dels premis, mitjançant concurrència  competitiva, corresponents 
a la divuitena edició dels Premis de la Prevenció d ’Incendis Forestals per a l’any 
2014, per un import de tretze mil dos-cents (13.200 ) €.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona desenvolupa un Programa de 
Prevenció Local d’Incendis Forestals (PPI), amb la col·laboració dels Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
en com a finalitat la defensa de la natura. 
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Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la 
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament 
dels sistemes naturals, i per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF 
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis 
forestals. 
 

Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 

Vist que l’import que es destinarà a aquesta convocatòria és de tretze mil dos-cents 
(13.200) €  amb càrrec a l’aplicació pressupostaria: G/50002/172A0/48100 del 
pressupost de l’exercici  de 2014. 
 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) 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, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

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 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Convocar la 18a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona per tal de reconèixer públicament la tasca voluntària que 
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porten a terme les Agrupacions de Defensa Forestal de la província i mantenir viu 
l’esperit necessari per què la prevenció dels incendis forestals responsabilitzi a tots els 
ciutadans, sota tres modalitats: 
 

• Premi Palestra d’Organització de la Prevenció, a la millor organització local per 
a la prevenció d’incendis forestals, dotat amb la quantitat de quatre mil         
vuit-cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del pressupost 
2014. 

 
• Premi Rossend Montané de Qualitat de les Obres, a l’obra de prevenció 

d’incendis forestals –tant d’obra nova com de manteniment- més ben adaptada 
al paisatge i al funcionament dels serveis naturals, dotat amb la quantitat de 
quatre mil vuit-cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800)€, del 
pressupost 2014. 

 
• Premi Joaquim M. de Castellarnau de Reconeixement Públic a Persones, que 

amb les seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels incendis forestals, 
dotat amb una estàtua commemorativa. 

 
Segon.-  Aprovar les bases especifiques i la convocatòria per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la divuitena edició dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2014, el text íntegre de les quals 
és el següent:  
 

“ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMEN T DELS  PREMIS, 
MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA DISSETENA 
EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL S DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA (2014). CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  2014 20145120005823 

 
1. Objecte. 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona inclouen el Premi 
Rossend Montané a la qualitat de les obres de prevenció, el Premi Palestra a qualsevol 
activitat de prevenció o organització de l’extinció, i el Premi Honorífic Joaquim M. de 
Castellarnau de reconeixement públic a persones. 

 
2. Procediment. 
 

El Procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà el 
procediment de concessió en regim de concurrència competitiva. 

 
3.  Beneficiaris. 

 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les ADF de la 
província de Barcelona. 
 
Les ADF guanyadores dels premis Rossend Montané i Palestra dels anys 2012 i 2013 no 
podran presentar-se a la modalitat premiada de l’edició d’enguany.  
  
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida, que es detalla tot seguit a l’apartat (3.1.), al 
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Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de 
dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; 
tots quatre a Barcelona) fins el dia 20 de setembre de 2014.  
 
També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Publiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, “Llei 30/1992”). 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 

 
3.1. Requisits dels Treballs. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ         
( 18a. edició). 
 
Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals – tant d’obra nova com de manteniment – 
més ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals. 
 
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge fotogràfic de 
l’obra realitzada en que es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge i una breu 
memòria descriptiva en la que s’assenyali les característiques de les obres i s’analitzi la 
seva relació amb l’entorn. 
 
Les obres presentades han d’estar incloses en el Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals, i han d’haver estat realitzades entre l’abril de 2014 i setembre de 2014. 
 
PREMI PALESTRA, A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE 
L’EXTINCIÓ (17a edició). 
 
Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una breu memòria 
descriptiva sobre les tasques de prevenció –sistemes d’alerta i comunicacions; tasques 
de vigilància; distribució, inventari i manteniment del material; campanyes de divulgació; 
organització de simulacres; etc.- o el model d’organització en l’extinció –mobilització del 
personal; mobilització de material; coordinació interna i amb altres ADF; etc.-. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT 
PÚBLIC A PERSONES (13a. edició). 
 
Premi de reconeixement a la trajectòria de la persona que amb les seves iniciatives ha 
contribuït a la prevenció dels incendis forestals. 
 
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a traves de les Agrupacions de 
Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil de la 
persona i una explicació de les activitats realitzades. 
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4. Jurat. 
 
El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar un accèssit per a 
cada un dels premis convocats, en les dues primeres modalitats (Rossend Montané i 
Palestra). 
 
El jurat dels Premis Rossend Montané i Palestra estarà format per set membres: el 
President de la Diputació de Barcelona que presidirà l’òrgan col·legiat,  o persona en qui 
delegui  i sis professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals. El Cap de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 
actuarà de secretari, sense dret a vot. El jurat estarà organitzat en dos grups de tres 
ponents per cadascuna de les dues modalitats esmentades. 
 
El jurat del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau estarà format per cinc  membres: el 
President de la Diputació de Barcelona que el presidirà l’òrgan col·legiat, o persona en qui 
delegui i quatre professionals experts en prevenció i extinció d’incendis forestals, i la gestió 
forestal. 
 
Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un ajuntament i 
hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca, actuaran en el jurat amb 
veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en concret.  
 
El Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona actuarà de secretari, sense dret a vot.  
 
Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal 
dels Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar durant el mes de 
novembre o desembre de 2014. 
 
5. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 
següent: 

 
a)  Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, els jurats s’hauran reunit 

per seleccionar els finalistes a les dues primeres modalitats dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals (Rossend Montané i Palestra), i per emetre el veredicte del 
guanyador del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 

 
b)  En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat haurà 

d’emetre el veredicte dels Premis Rossend Montané i Palestra. 
 Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte del Premi 

Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 
 
c)  De les sessions dels jurats, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es 

farà constar expressament els veredictes. 
 

6. Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat –si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 
 
7. Els veredictes dels jurats son inapel·lables. 
 
8. Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4. El 
format intern de textos, gràfics i fotografies es lliure. S’hauran d’adjuntar les fotografies en 
format digital. S’haurà d’adjuntar el document complet també en format pdf. 
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9. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona i 
no es podrà reclamar. 
 
10. Import dels Premis. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ         
(18a. edició) 
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals –tant d’obra nova com de manteniment- 
més ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 
4.800 €. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 
 
PREMI PALESTRA A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ O ORGANITZACIÓ DE 
L’EXTINCIÓ (18a. edició) 
 
El Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció, esta dotat amb 
4.800€. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A 
PERSONES (13a. edició) 
 
El Premi de reconeixement a les persones, que amb les seves iniciatives han contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. Aquest premi no 
s’atorga a títol pòstum. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis.”  

 
Tercer.-  Autoritzar la despesa esmentada de tretze mil dos-cents  (13.200) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48100 del present exercici 2014. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les presents 
bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 
124.2 del ROAS 
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, i finalitzarà el dia 20 de 
setembre de 2014. 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
realització del Pla d’Informació i Vigilància contr a incendis forestals per a l’any 
2014 i el seu Programa Tècnic.-  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 la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els Ajuntaments, els Consells 
Comarcals i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) realitza una Campanya 
d’Informació i Vigilància, que forma part del programa de suport als municipis en la 
prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal d’evitar-los i limitar-ne 
els seus efectes.  
 
Atès que aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que 
té caràcter genèric i que s’executa a partir de Programes Tècnics anuals. 
 
Atès que els objectius del Pla d’Informació i Vigilància són: 
 

• Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la 
població. 

• Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i 
propagació d’un incendi forestal. 

• Detectar els incendis forestals el més ràpid possible. 
• Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres institucions. 
• Dur a terme una primera intervenció, el més ràpid possible, i col·laborar amb 

els mitjans d’extinció.  
 
I que per assolir dits objectius es:  
 

• Fomenta la participació de la societat en la prevenció dels incendis forestals. 
• Cobreix el màxim de territori forestal amb un cost raonable a través d’una 

vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc. 
 
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals, i els resultats positius obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2014. 
 
Vist que les Oficines Tècniques de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i de Parcs 
Naturals han dissenyat un conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació, 
dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals. Aquest Pla conté propostes per al 
desplegament i distribució, en el territori, de personal especialitzat i del material que li 
sigui necessari per a complir la seva tasca d’informació i vigilància amb eficiència i 
seguretat. Tanmateix,  també realitzarà tasques relacionades amb la prevenció i la 
intervenció immediata en cas d’incendi forestal. 
 
A tal efecte, es contracta personal per cobrir el territori forestal amb una vigilància 
mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província. Aquest dispositiu especial 
compta amb una xarxa de punts de guaita, vehicles de primera intervenció i un 
programa d’actuacions especials per als dies de risc d’incendis forestals molt alt o 
extrem. 
 
Vist que el Programa Tècnic, que s’adjunta com a annex al present dictamen, és l’eina 
que desenvolupa les directrius i característiques del Pla i recull les especificacions de 
la campanya present, en aquest cas campanya 2014, pel que fa a planificació, gestió i 
assignació de mitjans materials i humans. 
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Vist que el Programa Tècnic també inclou el pressupost general estimat de la 
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.  
 
Vist que a partir del Programa Tècnic al seu temps s’executarà a través de convenis 
entre la Diputació de Barcelona, les Federacions d’ADF de la província de Barcelona, 
les ADF i els ajuntaments participants en el Pla d’Informació Vigilància. 
 
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.1) de la 
Refosa núm. 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). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals per a l’any 2014 i el seu Programa Tècnic, que s’adjunta com annex al 
present dictamen. 
 
Segon.-  Informar del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització d’aquest 
Pla. 
 
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. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El Diputat Sr. Prat s’interessa per conèixer l’estat en el que es troba l’estudi sobre la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) i la seva aplicació als ajuntaments. Demana que si està enllestit se’ls 
faci arribar. 
 
Diu que fa uns dies ha tingut notícia de la nota explicativa de la Generalitat de 
Catalunya sobre l'aplicació a Catalunya de determinats aspectes de la dita Llei i voldria 
tenir ambdues opinions. 
 
El Sr. Prat agraeix el llibre sobre la Mancomunitat de Catalunya que des de 
Presidència se li ha fet arribar amb motiu de la celebració de Sant Jordi i pregunta si 
serà enviat als ajuntaments, ja que considerà que seria interessant que les 
biblioteques disposessin d’un exemplar d’aquesta publicació. 
 
El President Sr. Esteve diu que s’enviarà un exemplar d’aquest llibre a les biblioteques 
i es valorarà la possibilitat de fer arribar aquesta publicació també als ajuntaments. 
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Tot seguit el President dóna la paraula a la Vicepresidenta Sra. Conesa per tal que 
respongui a la primera consulta formulada pel Sr. Prat. 
 
La Vicepresidenta Sra. Conesa indica que els treballs de la Comissió de Seguiment es 
troben avançats i que, coneixedors del contingut de la nota elaborada per la 
Generalitat s’acabarà de contrastar amb el criteri de la Diputació, amb la finalitat de 
convocar la dita Comissió entre la propera setmana i la següent. 
 
Afegeix que s’ha evidenciat la necessitat de posar en marxa una Oficina Tècnica per 
donar resposta a les consultes i als dubtes que puguin plantejar els ajuntaments en 
relació amb l’aplicació de la Llei. Diu, també, que es treballa amb el Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers per consensuar la interpretació de la Llei, amb la 
voluntat de que els problemes d’aplicació d’aquesta siguin els mínims en els ens 
locals. 
 
El Sr. Prat agraeix la informació i manifesta el seu acord pel que fa a la col·laboració 
amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers. 
 
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, 
 
 
 


